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ওয়ালেমের জীবনরৃত্ত 
মুখবন্ধ। 

আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টাস্তস্থল বীবচূড়ামণি ওয়ালে ম্যাট সিনি 

ও গ্যারিবন্ডী যেমন আজীবন এক স্বদেশ উদ্ধার- নত 

দিয়াছিলেন, ওয়ালেদ্ও সেইরূপ আশৈশব কেবল একই চিন্তায় ও একই 

কার্যে জীবন উৎসর্গ করিরাছিলেন। ছুদ্ধীন্ত ইংরাজগণের অত্যা- 

' চার হইতে জন্মভূমি স্কট লণ্ডের উদ্ধার সাধনেই তীহার সমস্ত শারীরিক 
ও মানসিক বল প্রনুক্ত হইাছিল। তীহ।র শারীরিক ও মানমির্ক বলও 

অপরিমেয় ছিল। তিনি ভীমের স্তাঁয় মানসিক বল-সম্পন্ন ছিলেন” 

একাধারে এই ছুইগুণ প্রায় দেখ। যায় না । তিনি ক্লান্তি ও ভয় কাহাকে 

বলে তাহা জানিতেন না। তিনি একাকী যে সকল অদ্ভুত কার্য 

করিয়াছেন, তাহ! এখনকার লোকের সবিশেষ বিশ্ময়োদ্দীগক | তিনি 

গ্যারিবল্ডীর স্ায় নিক্চাম কশ্মুবোগী ছিলেন। জন্মভূমির উদ্ধীরসাধন 

বাতীত তিনি নিজের সেই আলৌকিক বীরত্ব ও মনীধিতার অন্ত কোন্ 
ফল কামনা করেন নাই। তিনি ইচ্ছ। করিলে স্কট ল্ডের শাঁসনদও 

চিরদিন নিজ করায়ন্র রাখিতে পারিতেন 3 কিন্ত তাহা তাহার অভি- 

প্রত ছিল না। তিনি স্বজাতির নি ও স্বেচ্ছাপ্রবুত্ত ভূৃত্য- 

স্বরূপ তীাহাদিগের জনা প্রাণোত্নর্গ করিতে সতত প্রস্তুত ছিলেন। 

স্ৃতরাং ন্তিনি যখন দেখিলেন যে তীহার অধিনায়কত্ব স্কটলগের সামন্থ- 
বর্গের অসহনীর হইয়া উঠিল, তখন অকারণে দেশমধ্যে অন্তবিদ্রোহানল 

প্রজ্জলিত না করিয়া তিনি জাতীয় উদ্ধারকার্ধ্য তাহাদিগের হস্তে সম- 

পণ করিয়া কিছুকাল ফ্রান্সে গিয়া অবস্থিতি করেন; কিন্তু তাহানর 

অন্থপস্থিতিতে স্কটলগ্ডের সৌভাগ্য-হুর্ধ্য আবার অস্তমিত হইল। তিনি 
ইংরেজগণকে বার বার পরাজিত ও স্কট লণ্ড ভূমি হইতে তাড়িত 

করিয়াছিলেন ; অবিক কি একবার তাহার দিগবিজধিনী সেনা লপ্ড- 

নের তোরণ দ্বাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইংলগ্ের রাজ- 

মহিরীকে আসিয়া তাহার নিকট শান্তিভিক্ষা করিতে হইয়।' 

ছিল। গর্িত ইংলগড ইহা অপেক্ষা অধিকতর অপমান আঁর কখন 
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নহা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ । কিন্ত নাছোড়বন্দ ও নিল্পজ্জ এড - 

ওয়ার্ড কিছুতেই পশ্চাম্পাদ হইবার লক ছিলেন না। তিনি যতবার 

পরাজিত হইয়াছেন, ততবারই আবার বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
পরাজয়ের গুরুত্ব অনুসারে তাহার আয়োজনের গুরুত্ব নিয়মিত হইত। 

এনূপ অধ্যবসায়ই ইংরাজের কৃতকার্দ্যতার মূল । 
ওয়ালেসের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে এড ওয়ার্ড হ্বটলগুকে আবার 

ভারখার করিয়া ফেলিলেন। ক্কটলগের সামন্তবর্গ ক্রমে ক্রমে তাহার 

বশদ্ধতা স্বীকার করিতে লাগিল। আবার শিংহধ্বজ1 ক্বটিশ ঢগোপরি 

.স্ীত বক্ষে বিকম্পিত হইতে লাগিল । দ্বটিশ জাতীয় দল ওয়ালেস্কে 

অন্থনয় করিয়! স্বদেশে ফিরিরা। আসিতে বলিলেন । ওয়ালেন্ 'অভি 

মাঁনভরে প্রথমে জাতীয় আহ্বানে কর্ণপাত করিলেননা । সুতরাং জাতীয় 

দূত ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার সে অভিনান স্বদেশানু- 

রাগানলে অচিরাৎ ভম্মসাৎ হইল। তিনি স্বদেশের ছুর্গতির কথা 

শুনিরা অধিক দ্িন স্থিব থাকিতে পারিলেন না । ভিনি অবিলম্বেই 

ফটিশ, উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন. ওয়ালেসের ক্ষট লপ্ডে 

পদার্পণের সংবাদ এড্ওয়ার্ডের কর্ণে এাবষ্ট হইল। এড্ওয়ার্ড 

বার বার বিফল-মনোরথ হইয়া আর ওয়ালেসের অঙ্গে সন্ম,খ সংগ্রামে 

অবতীর্ণ হইতে সাহস করিলেন না । বীরত্বে যাহা সাধিত হইল না, 

তিনি বিশ্বাসঘাতকত। দ্বারা তাহা সাধিত করিতে কৃতসন্কল্প হইলেন। 

এডওয়ার্ড ওয়ালেসের ভূত্যকে স্বর্ণ ক্রীত করিলেন । ওয়ালেস্ 

বত্কালে নিপ্রিত ছিলেন সেই সময় এই পাও ভূত্য তাহাঁকে ধরাইয়া- 

দিল। ওর়ালেসের আগমনবার্তী স্কট লণ্ডে প্রচারিত না হইতেই এই 

স্বণিত কার্য অনুষ্ঠিত হইল। ব্যাধ সপ্ত সিংহকে যেমন জালবদ্ধ করে, 

সেইরূপ পাপিষ্ঠ ইংরাজের তাহাকে নিপ্রিত অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে বাধিয়া 

ত্বরিত গতিতে লগ্ডনাভিমুখে লইয়া ধাবিত হইল । প্রত্যুষে জাতীয় দল 
যখন সংবাদ পাইলেন তথন ওয়ালেস্ বনুদুপ্ে নীত হইয়াছেন। হ্প্ত- 

পদবদ্ধ ওয়ালেস্ লগ্ন টাওয়ার কারাগারে প্রক্ষিপ্ত হইলেন । 
ইংলিশ জজ.গণের অদ্ভুত বিচারে ওয়ালেস্ রাজভ্রোহী ব্লয়া 
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'স্থিরীকূত হইলেন। পৈশাচিক-প্রক্কাতি এড ওয়ার্ডের আদেশে তাহার 

দেহ থণ্ডশঃকরুত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। স্বাধীনতা দেবী 
অত্যন্ত কধিরপ্রয়াসিনী। যেজাতি তাহার চরণে আত্মবলি দিতে 

পারে-ে জাতি তাহার মন্দিরের সন্মংখে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে 

বলি দ্রিতে পারে--তিনি সেই জাতির প্রতিই প্রসন্ন হন। তাই 
আক্ত ওয়ালেপ্ স্বজাতির উদ্ধারের জন্য সেই ছুরারাব্য। স্বাবীনতা দেবীর 

মন্দিবের স'্।থে আম্মবলি দিলেন। তাহার বীরত্বে মাহা না হইল 

তাহার আস্মবলিতে তাহা সাধিত হইল। স্বা্বীনতা দেবী স্বট লণ্ডেব 
প্রাণের প্রাণ ওম়ালেসের রক্ত পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন ।” 

সেই জগ্তই ব্যানক্বরুন রণক্ষেত্রে জন্ সহজেই জয় লা করিয়৷ অনন্ত 

কালের জন্ত ক্ষট লণ্ডে স্থাবীনত] দেবাকে গুতিষ্ঠাপিত করিলেন । এই 

বূসের বংশ ধারাবাহিকপ্রমে স্কট লণ্ডেব নিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। 

অবশেষে স্কট লগ্ডের রাজ! ষষ্ঠ জেম্স, এলিজেবেথের মৃত্যুর পর,” প্রথম 
জেমস নামে, একীতৃত উভয় রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন । সেই 

রাজবংশ এখনও উভয় রাজ্যের উপর রাজস্ব করিতেছেন । স্থতরাঁং 

প্রকারাপ্তবে ইংলগুকেই ক্কাটশ রাজবংশের বশ্যতা স্বীকার করিতে হই- 

মাছে । ওয়ালেসের তাদৃশ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ইহা অপেক্ষা সুন্দর 

প্রাশ্চিত্ত আর কি হইতে পারে ? 

স্বতরাং যে মহাপুরুষের রুধিরে অনন্ত কালের জন্য স্কট লণ্ডে স্বাবী 

নত৷ প্রতিষ্ঠাপিত হইল, সেই মহাপুরুষের মহিমা কীর্তন ও অবণ বা 

পঠন করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য । আমরা তাই আজ 

সেই মহাপুরুষের মহিমা যথাসাধ্য কীর্ভন করিলাম ; এক্ষণে স্বদেশানু- 

বাগী ব্যক্তিমাত্ুই তাহা শ্রবণ বা পঠন করিলেই শ্রম সার্থক মনে 

করিব 1 ঘিনি মহাপুরুষ তাহার জীবনচরিত সকল দেশের লোকের 

শিক্ষাস্থল। জাতিগত বিদ্বেষের বশবত্তৃ্ণ হইয়া, বাহারা! এরূপ অমূল্য 

শিক্ষা উপেক্ষা করেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । কিমবিকমিতি | 

কার্তথিক। 1 গ্রন্থকার 
১২১৩। /. আ্যোগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 



পথমবারের বিজ্ঞাপন । 

ওযালেসেব সক্ষপ্ত জীবনী আত্মোত্সর্গে প্রচারিত হইয়াছে । এক্সরে 

বি্তত জীবর্নী আরধাদর্পন হইতে সঙ্গলিত হইয়া স্বতন্ত পুঞ্তকাকাণে 

প্রচাবিত হইল । আমার দুরে অবস্থিতি নিবন্ধন প্রক সংশোধনের অনেক 

মন্তুবিণা ঘটিয়াছিল। এই জন্ঠ গ্রন্থমধ্যে দম প্রমাদাদি থাক! সম্ভব । 

নদি কাহারও দৃষ্টিতে কোন ত্রমাত্বক কথা পতিত হয়, আমাকে জানা- 
ঈলে আমি তাহার নিকট বিশেষ উপকৃত হইব, এবং দ্বিতীয় সংক্করণে 
সেই নকল দম সংশোধিত করিয়া লইতে পারিব | 

১ল] কান্তক। 
গন্থক'রস্য 

১২৯৩ 



স্বলগ্ডের ইতিবৃতত-সম্বলিত 

ওয়ালেমের জীব্ন-বৃত্ত। 
পাশপাশি পপ পা ১0৩ শপ 

প্রথম অধ্যায় । 

স্কটলও ও ইৎলখেডের তদানীন্তন আভ্যন্তরীণ অবস্থ।। 

ইউরোপীয় বাজ্য সকলের ন্যাষ স্টলগু ও ইংলগেও তৎ্কালে 

সামস্ততান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত ছিল। সামস্তগণ প্রা সকল বিষয়েই 

প্লানত্রী ছিলেন ; কেবল শদ্ধেব সময় তাহাদিগকে অর্থ ও সৈন্ দাবা 

রাজাকে সাহাধা করিতে হইত মাত্র। তাহাদিগকে একপ্রক, কষু্দ 
কুদ্র «জ| বলিলেও চলিতে পাবে। এই সামস্ততান্ত্রিক প্রথ। ' বে 

ভাবতবণেও প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে এক এক নময় এক একজন 

তাপশালী রাজ সআট্-পদে অভিষিক্ত হতেন বটে, কিন্ত ভাঙার 

অধীনস্থ রাজবৃন্দ তাগকে কিঞ্চিৎ, কিঞ্চিৎ উপটৌকন দিয়! ও তাহা 
প্রকৃত! ন্ীকাব করিযাই অব্যাহতি গাইতেন । তাহাদিগের রাজোব 

আত্তান্তত্রীণ সকল বিষয়েই ভাঁহাবা স্বাধীন ছিলেন। বিজয়ী সমাট 

অভিযানমোদাত হইলে ব1 শত্রু কতৃক আক্রান্ত হইলে তীহাদিগকে অর্থ 
ও সেন্য দ্বার প্রভুর নাহাযা করিতে হইত বটে; কিন্তু প্রভৃকে বিপদ- 

গ্রস্ত দেখিলেই তাহারা বাকিয়া বমিতেন, এবং প্রত্যেকেই আপনাকে 

্বন্বপ্রধান করিবার চেষ্ট।) করিতেন । সুতরাং যে যে সময়ে জাতীর 

একতার বিশেষ প্রয়োজন, সেই সেই দময়েই জাতীয় আভান্তবীণ 

বিপ্লব উপস্থিত হইত। ইহার পরিণাম জাতীয় পরাজয় ও জাতীয় 

পতন। এই কারণই ভারত-গৌরবরবি পৃথুরাজের ও সেই লঙ্গে 
সঙ্গে ভারতেরও পত্তন হয়। সেই একই কারণে হ্কট্লগ্ডের পতন, সেই 



এ ওয়ালেমের জীবনবৃত্ব। 

একই কারণে অভিযানোদ্যত হেন্রী ও তদীয় নীরপুত্র এড্ওয়ার্টকেও 
পদে পদে শৃঙ্খলিত ও পদে পদ্দে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। কৃষক 
ও শ্রমোপজীবী ও তাহাদিগের উপভোঙ্য ভূমি_সামস্তদিগের অধীনে 
থাকায় তাহার যখন ইচ্ছা--তখনই রাজাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। 

কিন্ত ইংলগে এই সংঘর্ধে অমুত ফল ফলিল। ইংলণ্ে এই রাজসামস্ত- 

সংঘর্ষ হইতেই প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর উৎ্পর্ভি। কিন্তু ভারতে ও 

হ্কটলগ্ডে এই সংঘর্ষের পরিণাম জাতীয় পতন । 
১৬৬ ত্রীষ্ঠান্দে বিজয়ী উইলিয়ম্ কর্তৃক ইংলও বিজয়ের পর. প্রাক্স 

-সার্দ দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া সাকৃসন সামন্ত ও পুরোহিতগণ ভূমি 

লইয়! ক্রমাগত নম্মান্ রাঁজবুন্দের সহিত যুদ্ধে নিমগ্ন হন। ইঙ্কার 

ছুর্দমনীয় রাঁজ্য-লালসাঁর বশবত্তী হইয়া এই দুষ্ট শতাী কাল কেবল 

ওয়েল্ন্, আঁয়লও ও স্কট্লগ প্রভৃতি প্রত্যাসন্ন রাজ্যনকলকে ইংলগ্ডের 

অন্তভূক্তি করিতে লোলুপ হন। জ্মুতরাং তাহাদিগের অর্থ ও সৈন্যেব 

বিশেষ প্রয়োজন হয়। বিরক্ত সামস্তগণ তত্প্রদানে অশীবৃত হওয়ায়, 

নন্মান রাজবৃন্দ তাহাদিগের ভূমি-সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে 

সমুদ্যত হন। কিন্তু কৃষক ও শ্রমোপজীবী__তাৎ্কালিক জাতীয় 

সেনার অদ্বিতীয় উপাদান-_সামস্তগণের অব্যবহিত অধীনে থাকায়, 

ইলগেশ্বরগণ তাহাদিগকে অবসন্ন করিস উঠিতে পারিলেন না । অব 
শেষে তাহার! আপনাদিগের ভ্রম বুঝিলেন। ভাহার1 দেখিলেন গৃহে 

বিবাদ থাকিতে তাহাদিগের বাহিরে বিজয়ের কোন আশা নাই। এই 
সকল ভাঁবিয়! ইংলগেশ্বর জন ১২১৫ শ্রীষ্টান্ষে ইংলতীয় প্রজ্াবৃন্দকে 
মহতী ্বত্বপান্রী (৫888 ০0:০০) প্রদান করেন। এই শ্বত্বপত্রই 

ইংলগ্ে প্রজ্জাসাধাঁরণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলভিত্বিস্বরূপ 1 এই স্বত্ব- 
পত্র পাইয়! সাকৃসন সামস্তগণ এখন হইতে সন্ত চিত্তে রাজার অনুবর্তৃন 

করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভৃতীয় হেন্রী পিতা জনের সিংহাসনে অধিরো- 
। হণ করিয়া পিতৃ-দত্ত ন্বত্বসকল হইতে প্রজাগণকে বিচ্যুত করিতে কত" 

সন্কল্প হইলেন। তাহার পরিণাম আমরা! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি-_তিনিও 

তৎপুত্র প্রথম এডওয়ার্ড লণ্ডন টাওয়ারে অবরুদ্ধ হন! সেই সময় 



তদানীন্তন আভ্যন্তরীণ অবস্থা । ৩ 

হেদ্বীর জামাতা হ্কটরাঁজ তৃতীয় আলেক্জাগডঁর শ্বশুর ও শ্যালকের 

মুক্তির জন্য ত্রিশ সহত্র সৈন্য প্রেরণ না করিলে ইংলণ্ডের ইতিহাস কি 

আকার ধারণ করিত কে বলিতে পারে ? হেম্রী ছুর্বল-প্রকৃতি ছিলেন, 

স্থতরাং তিনি অতঃপর প্রজাদিগের সহিত আর কোন বিবাদ করিতে 

সাহস করিলেন ন।। প্রজাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য বিরহে তাহার 

রাজ্য-লালসা অন্তরেই বিলীন হইয়া গেল। অবশেষে তৎপুত্র প্রাবল- 

পরাক্রান্ত অয়োহৃদয় এডওয়ার্ড পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই 

সর্ব প্রথমে ওয়েল্সরাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তভূক্ত করিলেন, এবং 

অচিবকাঁল মধো আয়লওও তাহার অধীনতা স্বীকার করিল । এক্সণে ** 

তীহার বিজয়-পিপাম্থ নেত্র ক্কট.লণ্ডের উপর পতিত হইল । তখন তাহার 
ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এঘং তীহার বিজয়িনী সেন! রণোত্সাহে 

উন্মাদিত $ জ্ুতরাং তিনি স্কটলও বিজয় অতি সহজসাধ্য বলিয়া মনে 

করিলেন । 

কিন্তু তাহা ঘটিল না । ফরাশিদেশে গিনি-উপকূলে এড্ওয়াঁড়ের 
একুইটেন্ নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্োর 

সামস্তরূপে তাহাকে ফরাশি রাজ্যের প্রভৃতা শ্বীকার করিতে হইত। 

এই লময় ফিলিপ ফরাশি সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন । সম্পতি 

ইংলিস ও নর্মীন্ বাণিজা-তরি সকলের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত 
হওয়ায়, ইংলিস বণিকেরা! দিনেমারদিগের সাহায্য লইয়! নম্বান 

বাণিজাপোত সকলের বিশেষ ক্ষতি করে । ফিলিপ ইহাতে ক্রোধান্ধ 

হইয়। ইহার জন্য জবাবদিহি করিবার নিমিত্ত নিজ নামস্ত ইংলগ্েশ্বর 

এডওয়াডকে ফরাশি-রাঞ্জসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন । তিনি 

তাহাতে অন্বীকৃত হওয়ায়, ফিলিপ একুইটেন্ নিজরাজ্যভুক্ত করিয়] 

লন। দৃপ্ত এডওয়ার্ড ইহা সহিতে না পারিয়া! ফরাশিরাজ্য আক্রমণ 
করিবার নিমিত্ত মহতী সেনা সংগ্রহ করেন। তিনি অভিযানোদ্যত 

হইয়াছেন,এমন সময় ওয়েল্স তাহার বিরুদ্ধে অভ্যুখিত হইল। এড্ওয়ার্ড 

সেই মহতী সেন! লইয়া ওয়েল্সের অভিমুখেই যাত্রা করিলেন ; এবং 

বিদ্রোহী ওয়েল্সবাসিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিজিত করিয়। তাহাদিগের 



৪ ওয়ালেম্র জীবনরৃত্ত। 

প্রতি কঠেখর শাস্তি বিধান করিলেন । ক্কটলগু, ওয়েল স,এবং গিনিউপ- 

কুল-_চতুর্দিকেই সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় এড্ওয়ার্ডের পূর্ণ কোষ শৃন্য 
হয়া উঠিল । এইবার তিনি প্রন্ধাদিগের লব্ধ দ্বত্ব অপহরণ পূর্বক তাহা- 
দিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগের উপর গুরুতর কর ধার্য করি- 
লেন। ইহাতে পুরোহিত, সামস্ত, ও বণিক্--সকল সম্প্রদ্ায়ই সমবেত 

হইয়া এড ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভাখিত হয়। অবশেষে ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি যখন সসৈন্য ফরাশি রাজোর বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা করিতে সমুদাত 
হন, তখন আবল. হিয়ারফোর্ড ও নর্চোক-__এই ছইজন প্রধান সামন্ত 

ইংলগু পবিত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মত হইয়া! সৈন্য সহ আপন 

আপন গৃহে প্রতাগত হন। এইরপে ক্কটুলও যা! কালীন নিজ 

জুন দ্বার বার বার তাহার গতি প্রতিহত হয়। এইরূপে তাহার 
প্রচণ্ড দর্প চূর্ণ করিয়া! ইংলগ্ীয় প্রজাসাধারণ ক্রমে ক্রমে ভাহাদিগের 
অপহচ্ভ স্বত্ব সকল পুনরায় লাভ করেন। এড্ওয়ার্ড এই ক্ষতি বহি- 
বিজয় দ্বারা পূরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । লব্ষস্বত্ব প্রজাবৃনদ এক্ষণে 

প্রফুর চিত্ে ভাহার অন্ুগমন করিতে স্বীকৃত হইল । 

গুকালে এডওয়ার্ড ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কৃতসঞ্কর হয়েন, 

তখন তিনি সামস্ত-প্রভুরূপে ক্ষট্রাজ বেলিয়ল্কে সামস্তরূপে সবসৈন্য 
তাহার সাহাষ্যার্থে আগমন করিতে আহ্বান করেন। স্বটরাজ ও 

স্কট. প্রজাবৃন্দ তখন আপনাদিগের অবস্থা বুঝিলেন। এড়ওয়ার্ডকে 

প্রভূরূপে স্বীকার করা তাহারা পূর্বে কেবল মৌখিক সম্মানবর্ধন কর] 
মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ; কিস্তু তাহার]! এক্ষণে দেখিলেন যে 

এড্ওয়|ডের হুর্দমনীয় জিগীষা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহা 
দিগকে মধ্যে মধ্যে জাতীয় কধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয়িত করিতে 

হইবে। তখন তীাহাদিগের ভয় হইল ।॥ ভয়ে তাহার! ফিরিয়1 ঈাড়া- 

ইলেন। হ্কটরাজ এতদিনে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, পারিয়" 
এডওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন । ইহার পরিণাম ইংলণ্ডের 

সহিত তুমুল সংগ্রাম । এই জাতীয় স্বাধীনতাসমরে ওয়ালেস্-শিরম্ক 
জাতীয় দল বেলিয়লের পার্থে দণ্ডায়মান হইল। এরূপ অদ্মিত তেজে 
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জাউয় দল ইংলগ্ডের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল, যে অবশেষে 
এডওয়াডকে অতি আদরের সম্পত্তি একুইটেনের আশায় জ্রলাঞ্জলি 
দিয়। ফিলিপের সহিত সন্ধি বন্ধন পূর্ববক সমস্ত সৈন্যের সহিত হ্কট লণ্ডের 
বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে হুইল। যদি ভন্বারের আরল, কন্প্যাটি কের 
ন্যায় বিশ্বাসঘাতক হ্কট লগ্ুবাসী নশ্দণন্ সাঁমস্তগণ অর্থ ও সৈন্য দ্বারা 
এড ওয়ার্ডকে সাহায্য না করিতেন; যদি ফল.কার্ক সমরে জাতীয় দলের 

'অভান্তরে অধিনায়কত্ব লইয়। পরস্পর ঘোরতর বিঘ্েষভাঁব না জন্মিত, 
মদি পাপিষ্ মেন্টীথ বীরবর ওয়ালেন্কে এড্ওয়[উ-চরণে বিভ্রীত না 
করিত, তাহা হইলে আঙ্গ ভারতে শ্রেতমূর্তি দেখিতে হইত ন1;. তাহ! 
হইলে শ্কট লণ্ডেরও জাতীয় জীবন বিলুপ্ত হইত ন।। কিস্ত বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। তোমার মহিমা অণণর। ভুমি জয়চন্দ্র মৃর্তভিতে ভারতের 
নিংহাসন যবন-হস্তে সমর্পণ করিলে । বিভীষণ-দুর্ভিতে লঙ্ক! দাঁসরথি- 
চরণে বিক্লীত করিলে । মেনটাথ, মুর্ভিতে ওয়ালেসের দেহ এডগয়া্ডেব 
চরণে বিক্রীত করিলে । কিউমিন্ ও কন্প্যাটি কৃ-ঘূর্তিতে স্বদেশের 
স্াধীনতা বৈদেশিকের চরণে উৎসর্গ করিলে । পিশাচী! তোর 
অগাধা কিছুই নহে। তোর আবির্ভাবে মানুষ ভীষণ রাক্ষসরূপে 

পবিণত হয় । তখন নে আপনার রক্ত আপনি পান, ও আপনার 

মাংস আপনি ভক্ষণ করে। পিশাচী! এ জগতে সকলই বিনশ্বর, 
কিন্তু ভ্োব কি ধ্বংন নাই? 

আগলে 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
ওয়ালেসের বাল্য ও যৌবনকালের 

অমানুষ কার্যকলাপ । 

ওয়ালেন্ ক্ষট লণ্ডের কোন প্রাচীন সামন্তবংশ ইইতে উতৎ্পনন। 

রিচার্ড ওয়ালেন্স বা ওয়ালেন্, ওয়ালেন্ বংশের এতিহাসিক আদি 

পুরুষ । আর্ডিং নদীর তীরে কিলমার্নক নগরের অদূরে রিকর্টন্ 

নামক গ্রামে তীহার ছুর্গ অবস্থিত ছিল। উক্ত গ্রাম রিচার্ড টাউন্ 

০০ 
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ব। রিচার্জ.নগর নামে প্রখ্যাত হয় । রিকার্টন রিচার্ড টাউনের অপ- 

ভ্রশ মাত্র। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এডাম্ ওয়ালেন্-নামক উক্ত বংশের এক 

ব্যক্তি এডাম ও মাল কম্ নামে ছুইটি পুত্র রাখিয়া? পরলোক যাত্রা 

করেন। এডাম পিতৃ-সম্পর্ভির উত্তরাধিকাঁবী হুইয়! বিকার্টন ছুর্গে 

অবস্থিতি করেন। ধিতীয় পুত্র ম্যাল্কম্ এয়ারস্লি-তুর্গের অধীশর 

কয়েন। ম্যালকম্ আয়ার নগরের সেত্রিফ সার রোনাল্ড ক্রফোতের 

হুহিতা জেন ক্রফ্ষোর্ডকে বিবাহ্ন করেন। এই বিবাহেরই প্রস্থ 

এলার্স্লির নাইট, চিব-প্রপ্যাত-নাম। সার উইলিয়ম্ ওয়ালেস্। 
*. জেনের গর্ভে মাল্কিমের তিন পুত্র জন্মে_লাব্ মাল্কম' ওরা- 

লেন্, সার্ উইলিয়ম ওয়ালেন্, এবং জম্ গয়ালেন্। কনিষ্ঠ জন ১৩০৭ 

দী্টান্দে ইংলগডেশ্বর কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন । 
আমাদের গ্রন্থের নায়ক সার্ উইলিরম্ ওয়ালেন্ সম্ভবতঃ ১২৭০ 

হীষ্টাঞ্ছে স্কট-রাজ তৃতীয় আলেকৃজাগুঁরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের 

জন্ম গ্রহণ করেন। ্ুতরাঁৎ ধংকালে তিনি বিশ্বাসঘাতক মেন্টীথ 

কর্তৃক ১৩০৫ গ্রীষ্টান্ফে এড্ওয়াঁডের হস্তে সমর্পিত হন, তথন তাহার 

বয়স পঞ্চত্রিংশ ৎ। ইতিহাস-প্রসরে যখন তিনি সর্ধপ্রথমে আবিভ্ভত 

হন, তখন তাহার বয়স সপ্তবিংশমাত্র । এই নয় বৎসরে তিনি ক্কট 

লঞ্ডে একটি যুগের অবতারণা করেন। 

এরূপ প্রবাদ.আছে যে ওয়ালেস্ বাল্যকালে তদীয় পিতৃব্য 

ছুনিপেসের সন্ত্রস্ত যাজকের নিকট থাকিয়! গ্রীক লাটিন্ প্রতি 

প্রাচীন সাহিত্যসাগর মন্থন করিয়া বাছিশ। বাছিয়1 রত্ব তুলিয়া আপ- 
নার টিত-ভাগ্ার পরিপুরিত করেন। 

১২৯১ শ্রীষ্টান্বের ১১ই জুন রাজপ্রতিনিধিষট্ক হ্কট্লণ্ডের শাঁনন 

ভার পরিত্যাগ করিলে পর, এড্ওয়ার্ড স্কটলগ্ডের অগ্রতিঘন্্ী রাঁজ- 

চক্রবস্তা হইলেন ) হইয়াই সর্বত্র এই আদেশ প্রচার করিলেন যে-- 

প্রত্যেক হ্কটলগুবাসীকে তাহার নিক্ষট নতজান্থ ও নতশির হইয়া 

তাহার প্রভৃতা শ্বীকার করিতে হইবে । এই আদেশ গুনিয়া' 

ওয়ালেমের পিতা এলার্স্লির অধীশ্বর সার্ ম্যাল্কম্ ওয়ালেন্ 
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শরস্্রপ দম্্যর নিকট নতজান্ হওয়া অপেক্ষা যে কোন দণ্ড গ্রহণ কর! 

শ্রেয় মনে করিয়া! জোষ্ঠ পুত্রসহ ডম্বার্টন্নায়রস্কিত "লেনকঝ্সদ্িগেব 

দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে তাহ!র মভধগ্মিণী মধ্যম পুর 

ওয়ালেন্কে লইয়া! কিল্সপিিবাশী এক স্বসম্পকায় বুদ্ধ ক্রফেো'ডের 

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ পুর্ন জন্ পুক্েই তথাষ প্রেরিত 

হইবাছিলেন। ক্রফোড ইহাঁদিগকে বিশেষ যত্রেব সহিত নমিজেব আলয়ে 

ধাখিয়। দ্িলেন। যৎ্কালে ওয়ালেন্ জননীর লহিত কিল্মূপিতী 
নগরে বাস কবিতেছিলেন, সেই সময় তিনি জণ্তীশ্ব বিদ্যালয়ে প্রেরিত 

হন। তত্কালে বিদ্াালয়সকল দশ্মীবাসেন সহিত সংলগ্ন থাকিত 1" 

উচ্চশ্রেণীর বালকের। ও যাজক-পুত্রেনাউ কেবল তথায পড়িতে পাই । 
এই সময় তাহার বস আন্গমানিক শৌড়ুম বৎসর মার ছিল। 

ভাভাব ভবিষা দীক্ষাপ্ডর ও জীবনচরিত-লেপক জন্ বেয়ারের সন্ত 

তাহার এই খানেই প্রথম পরিচয় হয়। 

এই নয এড্ওয়!ড গ্টুলগেব উপর অতি নিঠর আধিপত্য বিস্তার 

কসেন। তাহার অনিযন্ত্রিত সেনা, ছুর্গরক্ষিতত নগর সকল আক্রমণ 

কনিক্লা ভত্তৎ্স্থানে অতি ভয়ানক অত্যাচার ও অতি ভীষণ নশংসা* 

চার আনন্ক করিল। সেই নবীন বদসেই গয়ালেনের জ্দযর এই 

সকল জাতীয় উৎ্পীড়নে নিদাকুণ ব্যথিত হইল। তিনি করতলে 

কপোল বিন্যাস পূর্ধক সময়ে সময়ে আ্রদেশেব ভবিষ্য ভাবনায় 

অভিভূত হইয়া! পড়িতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি বিদ্যা 
লয়ে অধ্যয়ন-কালে যথেচ্ছাচারী সৈনিক-বুনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান 

হইবাঁর জন্য সমপাঠিকগণকে লইয়া একটা ছাত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত 
করেন। পূর্বেক্ত জন্ বেয়ায়ের ন্যার সাবু শীল ক্যাম্পবেলও 
তাহার সমপাগী ছিলেন। ওয়ালেন্ সেই নবীন বয়ন হইতেই সর্বদা 

তরবারি ও ছে!রা দ্বার! সনজ্জিত হইয়া থাকিতেন । কারণ যথেচ্ছা 

চারী এডওয়ার্ডের সৈনিক-বুনের সহিত এই কিশোর বয়স হইতেই 

তাহার সংঘর্ষ আরন্ত হয়; ইহারই মধ্যে তাহাদিগের অনেকেই 

ওয়ালেসে রশা ণিত তরবারির আঘাতে ধুলিসাৎ হয। 
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বা রিচার্জ নগর নামে প্রখ্যাত হয় ॥ রিকার্টন রিচার্ড টাউনের অগ-. 

ভ্রশ মাত্র। ১২৫৯ হ্রীষ্টাব্দে এডাম্ ওয়ালেন্-নামক উক্ত বংশের এক 

বাক্তি এডাম ও ম্যাল কম নামে দুইটি পুত্র রাখিয়। পরলোক যাত্রা 

করেন। এডাম পিত-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া! বিকার্টন ছর্গে 
অবন্ডিতি করেন। দিতীয় প্ুত্র ম্যাল্কম্ এয়াব্রন্লি-ছুর্গের অধীশ্বর 
হয়েন। ম্যালকম্ আয়ার নগরের সেত্রিফ সার রোনাল্ড ক্রফোডের 

হুহিতা জেন ক্রফোর্ডকে বিবাহ করেন । এই বিবাহেরই প্রস্থ-* 
এলার্ব্লির নাইট, চিব-প্র্যাত-নাম। সান উইলিয়ম্ ওয়ালেস্। 

৮». জেনে্র গর্ভে ম্াল্কমের তিন পুত্র জন্মে_সাব্ মাল্কম ওয়া- 

লেন্, সাঁর্ উইলিয়ম্ ওয়ালেন্, এবং জন্ ওয়ালেস্। কনিষ্ঠ জন ১৩০৭ 

্রষ্টান্দে ইংলগডেশর কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন । 
আমাদের গ্রন্থের নায়ক সার্ উইলিয়ম্ ওয়ালেস্ সম্ভবতঃ ১২৭০ 

শ্ীষটাছ ক্ষট-রাজ তৃতীয় আলেকৃজাগারের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের 

জন্ম গ্রহণ করেন। স্টতরাং বহ্কালে তিনি বিশ্বীবঘাতক মেন্টীথ 
কর্তৃক ১৩০৫ শ্রীগ্ান্দে এড্ওয়াডেব হস্তে সমর্পিত হন, তথন ভাহাব 

বষস পঞ্চতিংশৎ। ইতিহাস-প্রসরে যখন তিনি সর্্ প্রথমে আবিষ্ডত 
হন, তখন তাহার বয়স সপ্তবিংশমাত্র । এই নয় ব্সরে তিনি স্কট- 

লণ্ডে একটি যুগের অবতারণা! করেন । 

এরূপ প্রবাদ আছে যে ওয়ালেস্ বাল্যকালে তীয় পিতৃব্য 

ছ্বনিগেসের সম্ত্রান্ত যাজকের নিকট থাকিয়া গ্রীক লাটিন্ গ্রৃতি 
প্রাচীন সাহিত্যসাগর মন্থন করিয়া বাছিস্৷ বাছিয়। রত্ব তুলিয়া আপ- 
নার চিত্ত-ভাগ্ডাঁর পরিপুদ্দিত করেন । 

১২৯১ শ্রীষ্টাব্বের ১১ই জুন রাজপ্রতিনিধিষটুক ঘা শাঁসন- 

ভার পরিত্যাগ করিলে পর. এড্ওয়ার্ড স্কটলগ্ডের অগ্রতিঘন্বী রাজ- 

চক্রবস্তা হইলেন) হইয়াই সর্বত্র এই আদেশ প্রচার করিলেন যে-__ 
প্রত্যেক হ্বটলওবাসীকে তাহার নিক্ষট নতজান্ক ও নতশির হইয়। 
তাহার প্রভূতা স্বীকার করিতে হইবে । এই আদেশ শুনিয়া, 
ওয়ালেসের পিতা এলার্স্লির অধীশ্বর সার্ ম্যাল্কম্ ওয়ালেন্ 
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এন্সপ দস্থ্যর নিকট নতঙ্জান্ হওয়া অপেক্ষা যে কোন দণ্ড গ্রহণ করা 
শ্রেয় মনে করিয়া জোষ্ঠ পুত্রসহ ডম্বাটন্বায়রস্থিত 'লেনলদিগের 

তর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এদিকে তাহ।র সহধশ্মিণী মধাম পুত 

ওয়ালেন্কে লইয়| কিল্সপিগিবাশী এক স্বসম্পকার় বুদ্ধ ক্রফোডের 

আশ্বয় গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ পুর জন্ পরলেই তথায এপ্ররিত 

হইয়াছিলেন। ক্রফে|ড ইঠ্াঁিগকে বিশেষ যত্রেব হত নিজের আলয়ে 
ধাখিয়! দিলেন। যৎ্কালে ওয়ালেন্ জননীর সহিত কিল্প্পিন্ডী 

নগরে বাস কবিজেছিলেন, পেই সময় তিনি ডণ্তীস্থ বিদ্যালয়ে প্রেবিত 

হন। তৎ্কালে বিদা/লয়সকল ধন্মাবাসের সহিত সংলগ্ন থাকিত । 

উচ্চশ্রেণীর বালকের! ও যাজক-পুত্রেবাই কেবল তথায় পড়িতে পাইত । 

এই সময় তাহার বয়স আঙ্গমানিক দৌডুস বহমর মাত্র ছিল। 

তাহার ভবিষ্া দীক্ষাগুরু ও জীবনচরিত-লেখক জন্ বেয়াবেব সহিত 

তাহার এই খানেই প্রথম পরিচয় হয় । 

এই নময এডওয়!ড স্কটুসগেব উপর অতি নিঠর আধিপত্য বিস্তার 

কবেন। তাহার অনিযস্ত্রিত সেনা, দুরগরন্সিত নগন সকল আক্রমণ 

কনিয়। তন্তৎস্থানে অতি ভয়ানক অতাচাব €ও অতি ভীষণ ন্শংসা* 

চার আর করিল। সেই নবীন বসেই ওয়ালেপের হৃদয় এই 

সকল জাতীয় উৎ্পীড়নে নিদারুণ বাথিত হইল। তিনি করতলে 

কপোল বিন্যাস পূর্বক সময়ে সময়ে ত্রদেশের ভবিষ্যৎ-ভাঁবনায় 

অভিভূত হুইয়া পড়িতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি বিদ্যা, 
লয়ে অধ্যয়ন-কাঁলে যথেচ্ছাচারী সৈনিক-বুন্দের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান 

হইবার জন্য সমপাঠিকগণকে লইয়া একটী ছাত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত 

করেন। পূর্বোক্ত জন্ বেয়ায়ের ন্যায় সার্ নীল্ ক্যাম্পবেলও 

তাহার সমপানী ছিলেন। ওয়ালেদ্ সেই নবীন বর্ন হইতেই সর্বদা! 

তরবারি ও ছোর। দ্বারা সনক্জিত হইয়া থাকিতেন। কারণ যথেচ্ছা' 

চাঁরী এডওয়ার্ডের সৈনিক-বৃন্দের সহিত এই কিশোর বয়স হইতেই 

তাহার সংঘর্ষ আরম্ভ হয়; ইহাবই মধ্যে তাহাদিগের অনেকেই 

ওয়ালেসেরশা ণিত তরবারির আঘাতে ধুলিসাৎ হয়। 
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ওয়ালেন্ এক দিন স্থানান্তর হইতে ভণ্তী প্রত্যাগমন কালে গুণ্তীর 

গবর্ণর সেল্বাইএর পুত্র কর্তৃক আক্রান্ত হন। কন্বর্লগু-নিবাসী 
সেল্বাঁই এডওয়াডের অধীনত] স্বীকার করায় এডওয়ার্ডের কৃপায় ভণ্ড 

ও ফর্ফারের ছুর্ণের অধীশ্বর হইয়াছেন" গবর্ণর সেলবাই__তীহার 

ুর্দমনীয় অর্থগপনতানিবন্ধন, এবং তীয় পুত্র_-অন্যা স্বণী। ও অযোগ্য 
গর্কের নিমিত্ত, প্রজাবৃনদের সবিশেষ অগপ্রীতিভাজন হইয়া! ,উঠিয়া- 

ছিলেন। এক দিন গবর্ণর-পুত্র চ'রি জন সঙ্গীর সহিত ক্রীড়। করি- 
তেছেন, এমন সময় ওয়ালেন্ মনোহর হরিত্বণের পরিচ্ছদে বিভ্ৃ- 

' যিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া! সেই স্থান দিয়া! গমন করিতেছিলেন। 

গবর্ণরপু তাহা সহিতে না পারিয়া ওয়ালেন্কে সম্বোধন করিয়া 

এই মর্মে বলিয়া উঠিলেন:“রে গর্দিত হুট! এ সকল বেশভৃষা! _এ 

সকল বীবোচিত অআস্ত্র শস্ত্রদীসের ফোগ্য নয়। শুগাল হইর1 সিংহ- 

চন্মে ধাবৃত হওয়া কখন সাজে না” এই বলিয়া সে যেমন বল- 

পূর্বক ওয়ালেসের ছুরিকা গ্রহণ করিতে যাইবে, অমনি ওয়ালেন্ 

তাহার গলদেশ ধরিয়া শাণিত তরবারি ঘ্বার। তদীয় দেহ ধিথগ্ডিত 

করিয়। ফেলিলেন। তাহার ছিন্ন দেহ ভূমিবিনুট&ত রহিল, এদিকে 
ওয়ালেস্ও পলায়ন করিলেন। তিনি বাল্যকালে যে পিতৃবোর 

আলয়ে বাস করিতেন, একেবারে তথায় আসিয়া) উপস্থিত হইলেন । 

পিতৃব্য-পত্বী তাহাকে এইর্প বিপদাপন্ন দেখিয়। তাহাকে বমণীর 

পরিচ্ছদ পরাইয়া তুলা পিজিতে দিলেন। তাহার অন্ুসরণকারীরা 

সেই গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া ওয়ালেসের কোন সন্ধান না পাইয়। ভগ্ন- 

হৃদয়ে ও শোঁকাকুল মনে ফিরিয়া গেল । 

তদনস্তর ত্দীয় পিতৃবা-পত্বী রজনীশোগে তাহাকে ভী নদী পার 

করিয়া দিলেন। পার হইয়। ওয়ালেন্ নিরাপদে কিল্ন্পিণ্ী নগরে 
জননীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

এদিকে তাহার জননী ও ভদীয় বদ্ধুবান্ধবগণ সেই দুর্ঘটনার কথ! 

গুনিয়। ভয়ে আকুল হইলেন । তথায় থাকিলে ধর] পড়ার সম্ভাবন। 
বিবেচনায়, তদীয় আত্মীয় দ্বজন তাহাদ্দিগকে তথ। হইতে প্রস্থান 
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করিতে পরামর্শ দিলেন। ওয়ালেন্-জননী পুত্রসহ উদাসিনীবেশে 

তীর্থপর্্যটনব্যপদেশে নানা স্থান পর্যটন করিয় অবশেষে ছুনিপেসে 

আসিয়! উপস্থিত হইলেন । এখানে তাঁহারা সাদবে পরিগৃহীত হইলেন, 

এবং ষত দিন না তাহাদিগের অদ্ুষ্টদের প্রনন্ন হন, তত দিন তথায় 

থাকিতে অনুরুদ্ধ হন। অভাগিনী জেন এই খানেই লাউডান্ পাা- 
ডের শোচনীয় যুদ্ধবার্তী শ্রবণ করেন। এই যুদ্ধে তদীয় পতি ও 

'জোন্ঠ পুত্র ইতরাজগণ কণ্ডীক হত হন। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
মুষ্্যু সংবাদ শুনিয়া! ওয়ালেদ্ নিতাস্ত শোকাতুর হুইলেন। পরশুবাম 

যেমন পিতৃহস্ত। ক্ষত্রিয়ের কধিরে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন, আমা-” 

দিগের নবীন বীর সেইরূপ আজ পিতৃঘাতী ইংরাজের রক্তে পিতশো- 

কানল নির্বাপিত করিতে কুতনঙ্কল্প হইলেন। চতুর্দিকে দেশ শক্রগণ 
কর্তৃক উত্গীড়িত হইতেছে শুনিয়া তাহারা! ছুনিপেসের আতিথা 
পরিত্যাগ করিতে বাধা হইলেন। আশ্রয়দাতার নিকট খয়ালেদ্ 

বলিলেন “আমার পিতা ও ভ্রাতা ইংরাজগণ কর্তৃক হত হইয়াছেন, 
আজ আমি ঈশ্বর-সমক্ষে শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি জীবিত্ত 
থাকি ত নিশ্চয় ইহার প্রতিশোধ লইব | 

ছুনিপেস্ পরিত্যাগ করিয়। তাহারা আপনাদের আবাসভূমি এলার্সলি 

দুর্গে উপস্থিত হইলেন । তথায় ওয়ালেনের সহিত তদীয়,মাতুল সার 
রোনাল্ড ক্রফোর্ডের সাক্ষাৎ হইল । তিনি তৎকালে আয়ারের গবর্ণর 

পা্সীর তত্তাবধায়কতায় তথায় অবস্থিতি করিভেছিলেন। কাঁতরা জেন, 
উাহাদিগের জন্য পার্সীর নিকট হইতে শান্তি ভিক্ষা করিতে ভ্রা্ভাকে 
অনুরোধ, করিলেন; কিন্ত ওয়ালেন্ ভাহাতে সম্মত হইলেন না। | 
তিনি এরূপ সময়ে শক্রর নিকট শান্তি ক্রয় করিয়! প্রতিহিংমার দিন 

আলস্য যাপন করা কাপুরুষের কাধ্য মনে করিলেন। তিনি জননীকে 

এলার্সলি স্ছর্গে রাখিয়া মাহুলের সহিত রিকার্টনস্থিত বৃদ্ধ পিতৃবা 

সার্ রিচার্ডের ছর্গে গমন করিলেন। আর্ভিৎ নদীর তীরে একটী' 
উচ্চ স্থানে এই রিকর্টিন্ ছর্থ অবস্থিত ছিল। ওয়ালেসের পিতৃব্যের 
পৌত্র জন্ ওয়ালেসের, সমীপবর্ ক্রেগী হুর্গের উত্তরাধিকারিণীর 



৯৩ ওয়ালেসের জীবনরৃত্ত । 

সহিত বিবাহ হওয়ায়, সেই অবধি ওয়ালেস্-বংশ রিকার্টন্-ছূর্দ 

পরিত্যাগ করিয়। খ্রেগী ছর্গে অবস্থান করেন। নেই সময় হইতে 

রিকার্টনছ্র্গ জীর্ণ-সংস্কারাভাবে ক্রমে বিলয়সাগরে মগ্র হইয়াছে। 

এক্ষণে আর ইহার চিহ্নমাত্রও নাই। 

যাহা হউক রিকার্টন ওয়ালেসের একটী কীর্তিস্থল। ১২৯২ খ্রীষ্টা- 

বরের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি এখানে আইসেন, এবং একমাস অতীত 

হইতে না হইতেই একটী অভাবনীয় ঘটনায় তাহাকে এখান হইতে 

পলায়ন করিতে হয় । এক দিন তিনি আর্ভিং নদীতে মৎস্য ধরিতে 

» গিয়াছিলেন । জাল বহন করিবার নিমিত্ত একজন মাত্র বালক তাহার 

সঙ্গে দিল ।ভিনি অনেক গুলি মৎস্য ধরিয়াছেন,এমন সময় গবর্ণর পাসী 

আনুযাত্রিক-বর্গ সহ আর্ভিং নদীর ধার দিয়] গ্লাস্গোর মেলা দেখিতে 

ঘাইতেছিলেন। ভীহার শরীর-রক্ষক পঞ্চ অশ্বীরোহী, কৌতুহল-পর- 

তন্ত্র হইয়। ওয়ালেন্ যথায় ম্স্য ধরিতেছিলেন, তথায় আসিয়া মাছ 
ধরা দেখিতে লাগিল । জালে অনেক গুলি সুন্দর স্থনর মাছ উঠিল 

দেখিয়! ভাহার1 গবর্ণরের জন্য সে গুলি সমস্ত 'চাহিল। ওয়ালেন্ তাহার 

কিয়দংশ দিবার জন্য বালককে আদেশ করিলেন । কিন্তু তাহারা সমস্ত 

চাহিল 1 বলিল “এবারে জালে যাহ! উঠিয়াছে সমস্তই গবর্ণরের প্রাপ্য ) 
রে জ্রলে ঘত বার ইচ্ছ' জাল ফেলিয়! যত ইচ্ছা তুমি লইতে গাঁর।” 

ইহাতে ওয়ালেস্ বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, আজ এই মত্স্যে একজন বৃদ্ধ 

নিমন্ত্রিত নাইটের অভ্যর্থনা করিতে হইবে, অতএব তোমর1 যদি ভদ্র- 

লোক হও ত যাহ দিয়াছি ভাহাই লইয়া যাইবে ।” গর্বিত ইংরাজ 

ইহাতে নিরস্ত হইবার নহে। তাহারদিগের মধ্যে একজন অশ্বপৃষ্ 

হইতে নামিয়া বালকের হন্ত হইতে সমস্ত মাছ কাড়িয়া লইল। 

ওয়ালেন্ বলিয়া উঠিলেন-_-” ভোমার এ অতি অন্যায় ।” দৃপ্ত 

ইংরাজ বলিয়া উঠিল--“কি আমার অতি অন্যায়? ছুরাত্মন্! 

তবে দেখ । ”--গই বলিয়! সে অমি হস্তে ওয়ালেসের দ্রিকে ধাবিত 

হইল। ওয়ালেমের হস্তে একটী বর্ষা ভিন্ন আর কোন অস্ত্র ছিল 

ন।। ওয়ালেম্ সেই বর্ষ দ্বারাই আততায়ীকে ভূমিসাৎ্ করিলেন। 
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নরাধম যেমন ভূপতিত হইবে অমনি তাহার হস্ত হইতে অসি প্রক্ষিপ্ত 

হইল। ওয়ালেম্ মেই অসি দ্বারা তাহার ভূপতিত দেহ দ্বিখণ্ডিত 
করিলেন ।. অবশিষ্ট চারিজন ইহা৷ দেখিয়া! ওয়ালেন্কে আক্রমণ 

করিল। ওয়ালেস্ সেই তরধারির আঘাতেই চারিজনের ছুই জনকে 

ধরাশারী করিলেন। অবশিষ্ট তুই জন ভয়ে পলায়ন করিয়া দূরগত 

পাসীর নিকট আমূল সমস্ত বৃত্তাস্ত বলিল। পাঁচ জন সসজ্জ অশ্বারোহী 
এক জন নিরন্ত্র পুরুষের নিকট এইরূপে পরাজিত হইয়াছে শুনিয়া 

তিনি তাহাদিগের প্রতি ঘ্বণা প্রদর্শন করিলেন, এবং হত্যাকারীৰ 

অন্থুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। এ দিকে 

ওয়ালেন্ গৃহে আসিয়! বৃদ্ধ প্তিব্যের নিকট সমস্ত জানাইলেন। 

তিনি ওয়ালেসের তথায় অবস্থিতি আর নিরাপদ মনে না করিয়া 

তাহাকে স্থানাভরে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দ্রিলেন। গ্রস্থানকালে 

বৃদ্ধ রিচার্ড ভ্রাতুদ্প ত্রকে পর্য্যাণ্ড অর্থ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন 
যখন যাহা অভাব হইবে তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেই তিনি 
পাঠাইয়া দিবেন; আর সঙ্গে লোক দিতেও চাহিলেন, কিন্তু ওয়ালেন্ 

শেষোক্ত প্রস্তাবে অন্বীকৃত হইলেন। 
ওয়ালেস্ যৌবনের অদমিততায়, এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর 

উদ্দীপনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, অশ্বারোহণে আয়ার্ নদীর তীরবস্তী 
অচিন্কভ ছুর্গের অভিমুখে যাত্রী করিলেন। তখন সার্ ভঙ্কান্ 

ওয়ালেন্ এই ছুর্গের অধিপতি ছিলেন। ইনিও ওয়ালেন্ বংশ - 
সম্ভৃত। ওয়ালে্ এই আত্মীয় ক্ভুক অতি সমাদরে পরিগৃহীত 
হইলেন । * কয়ীল নদীর তীরে ইহার সন্ড্ূম নামে আর একটা স্ুর্ণ 
ছিল। এই হুর্গ ও অচিন্কৃতের অনতিদূরবর্তী ল্যাঙ্লেন বন, 
ওয়ালেস্কে কিছুদিনের জন্য শক্রদিগের অন্ধসরণ হইতে রক্ষ! 
করিল । 

এক দিন ওয়ালেস্ আয়ারনগর দেখিবার নিযিত্ত কৌতুহলপরবশ 
হইয়া জ্যাঙ্লেন অরণ্যে নিজের অশ্ব রাখিয়া একটা বালক মাত্র 
স্ষে লইয়৷ পদত্রজে সেই নগরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
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পারসী ও তীহার নিষ্ঠুর সৈনিকবৃন্দ তৎকালে আয়ার ছুগের রক্ষণকার্ষ্যে 

নিযুক্ত ছিলেন। তাহাদিগের কঠোর শাসনে ইহার অধিবালিবৃন্দ 
কম্পিত-কলেবর। তৎ্কালে হ্কট্দিগের অপেক্ষা আপনাদিগের 

শারীরিক বলের আধিক্য দেখাইব'র জন্য ইংরাজেরা নানা 

প্রকার অবদান-পরম্পরা দেখাইতেন। সেইদিন একজন প্রকাণ্ড 
কায় ইংরাজ গ্রামীণ বাজারে বসিয়া বলিতেছে “্যে আমাকে একটা 
মুদ্রা প্রদান করিবে, আমি তাহাকে আমার হস্তস্থিত এই বলঘ্বার।' 
আমার পৃষ্ঠদেশে তাহার যতদূর শক্তি আঘাত করিতে দিব; আর 

"আমি যে-কোন ক্ষট অপেক্ষা দিগুণ বোঝা বহন করিতে পারি ।” 

ওয়ালেস্ ইহাতে নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া! তাহাকে বলিলেন 
'তুমিষদি পৃষ্ঠদেশে আমার একটী বজমুষ্টির প্রহার সহিতে পার, 
আমি তোমায় তিনটী মুদ্রা প্রদান করিব ।' ইংরাজ দৈনিক ইহাতে 
স্বীকৃত হইল । পরক্ষণেই ওয়ালেমের বজ্মুঠ্টি তাহার পৃষ্ঠদেশে 

যেমন পতিত হইল, অমনিই তাহার পৃঠদও ধিধা ভগ্ন হইল। সকলে 
দেখিয়া বিশ্মিত হইল, ও সকলেরই নেত্র যুগপৎ ওয়ালেসের উপর 

পতিত হইল । তৎক্ষণাৎ ভিনি অসংখ্য ইতরাজ অশ্বারোহী কর্তৃক 

পরিবেষ্টিত হইলেন ; কিন্তু অমিতবল ওয়ালেস্ পাচ ছয় জনকে 

ধরাশায়ী করিয়া ত্বরিত গতিতে ল্যাতলেন্ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ 

করিলেন । তথায় বৃক্ষমূলে তাহার অশ্ববর রজ্জসংযত ছিল। তিনি 

সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক তাড়িতবেগে অনুসরণকারিদিগের 

দুষ্টিপথ অতিক্রম করিয়। নিরাপদে অচিন্কৃভ্ ছুর্গে আনিয়া উপস্থিত 
হইলেন। ৃ 

কিন্ত ওয়ালেসের ছৃর্দমনীয় মন এক স্থানে অধিক দিন স্থির 

থাকিবার নছে। তিনি আবার কৌতুহলাক্রাস্ত হুইয়1] আয়ার নগর 

দেখিতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে আয়ারের সেরিক্ তদীয়' পিতৃ- 
ব্যের ভূত্যের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে প্রভুর জন্য মৎস্য ক্রয় 

করিয়া লইয়া যাইতেছিল। গরর্ণর পার্সার ভাগারাধ্যক্ষ তাহার 
নিকট হইতে মেই মৎস্য নমস্তই বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে উদ্যত 
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হইল। ভূত্যের কাতর নেত্র সাহাধ্যার্থ ওয়ালেসের উপর পতিত 

হইল। ওয়ালেন্ ভাগারপতিকে বলিলেন “মহাশয় ! কেন বাধা 

দেন, ইহাকে যাইতে দিউন্।” এই বাক্য ভাগ্ারাধ্যক্ষের অসঙ্চ 

বোধ হইল। তিনি হন্তস্থিত যঠি দ্বারা তত্ক্ষণাৎৎ ওয়ালেসের 

পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিলেন। ওয়ালেম্ ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিজ 

কোটিদেশ হইতে ছোরা উন্মোচন পূর্বক ভাগারাধ্যক্ষকে শমন- 

সদনে প্রেরণ করিলেন । অমনি চতুদ্দিক হইতে ইংরাজ সৈন্য 
আসিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করিল। এই তুমুল সংঘর্ষে যদিও ওয়ালেস্ 
নাতজন ইংরাজ সৈন্যকে ধূলিশারী করিলেন, তথাপি এত লোক 
তাহার উপর আঁসিয়। পড়িল যে এবার তিনি আর সেই ছূর্ভেদ্য 

ব্যহ ভেদ করিয়৷ পলায়ন করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি 

অবসন্ন ও পর্যযদস্ত হইয়া ধৃত ও আয়ারের পুরাতন কারাগারে অব 

রুদ্ধ হইলেন। এখানে শুদ্ধ জলাহার দিয় তাহাকে ভূতষঈগশায়ী 
করিয়া রাখা হইয়াছিল) এইরূপে তিনি মুতবৎ হইয়? পড়িলেন। 

কারাঁধাক্ষ তাহাকে মৃত মনে করিয়া কারাপ্রাচীরের উপর হইতে 
পার্খস্থ শস্যক্ষেত্রে প্রক্ষেপ করেন। তিনি সেই অবস্থায় তথায় পড়িয়া 
থাকেন, এমন সময় তাহার শৈশবধাত্রী আয়ারনিবাসিনী নি্উটন্ 

নায়ী মহিলা! এই সংবাদ পাইয়া তাহার আপাত মৃতদেহ দেখিতে 

আসেন । তিনি নিজ আবাসে সমাধিনিহিত করিবার ছলে, ওয়া 

লেসের সেই আপাত মৃতদেহ গৃছে লইয়া! যাইবার জন্য কারাধ্যক্ষের 

অনুমতি গ্রহণ করেন। তথায় লইয়া গিয়া তিনি ও তদীয় ছুহিতা 

দিন রানি শুশ্রুবা করিয়া ওয়ালেসের সেই মৃত দেছে প্রাণ দান 

করেন। 

ওয়ালেস্ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া অশ্ব, কঞ্চুক, ও অর্থের 

নিমিত রিকার্টনে বৃদ্ধ পিতৃব্যের নিকট যাইতে কৃতসন্কল্প হইলেন। 

এদ্দিকে তিনি জীবনদাত্রী ধাত্রী ও তৎ্কন্যাকে এলার্দলি ছুর্গে 
জননীর নিকট প্রেরণ করিলেন। ধাত্রীর গৃহে ষে এক খানি পুরা- 
ভন তরবারি ছিল, সেই তরবারি-মাত্রে সসক্জ হইয়া তিনি রিকার্টন 

ৎ 
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ধাত্রী করিলেন । যাইবার সময় তিনি পথিমধ্যে গ্লান্গো মেলা 

হইতে প্রত্যাবৃত্ত স্কোয়ার লঙ্কাসল্ ও তদহুচরদ্ধয় কর্তৃক আক্রান্ত 

হইলেন। লঙ্কানল্ তাহাকে বলপূর্বক আয়ারে লইয় যাইবার চেষ্ট। 

করিতে লাগিলেন । স্থতরাঁং তিনি অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য লঙ্কাসল্ 

ও ভূত্যঘ্ধয়ের অন্যতরকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। 

জীবিত ভৃত্য প্রাণ লইয়! পলায়ন করিল। 
ওয়ালেন্ রিকার্টনে পিভৃব্য বৃদ্ধ রিচার্ড ও তদীয়পুত্রত্রয় কর্তৃক 

সাদরে পরিগৃহীত হইলেন। এদিকে তাহার আগমনবার্তী শ্রবণ 

' রিয়া করস্বি হইতে তীয় মাতুল সার রেণাল্ড, এবং এলার্সলি 
হইতে তদীয় জননী তথায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন। আর তাহার 

ভাবী বিপদ্বদ্ধু রবার্ট বয়িভ. পূর্বেই তথায় আঁসিয়! উপস্থিত হইয়া 
ছিলেন । ওয়ালেসের অভাবনীয় মুক্তিতে, এবং সেই অভাবনীয় 

মুক্তির'পর আজ ওয়ালেস্্কে দেখিয়া, সফলের আননোর আর শীম 

রহিল না । সেই সময় সকলেরই নয়ন হইতে প্রবল বেগে আনন্াাশ্রু 

বিগলিত হইতে লাগিল। 

তৃতীয় অধ্যায়। 
০০৫৯ টিক এপ 

স্কট-রাজ বেলিয়লের পরিণাম। 

বার্উইক্ ও ডন্বার সমর । 

(শ্বট্লগ্ডের শোচনীয় অবস্থ। ) 

আমর) পূর্বেই বলিয়াছি, ১ম এড্ওয়ার্ড- বেলিয়লের স্বাপক্ষ্যে 

হ্কটিশ্ সিংহাসন বিধান করিলেন । তদনুসারে ১২৯২ শ্রীষ্টান্বে ২০ শে 
নবেম্বর তারিখে বেলিয়ল্ শপথ গ্রহণপুর্বক ইংলগ্েশ্বরের সামস্তরূপে 

স্কটিশ রাজ্যের অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন । উক্ত মাসেরই ৩০ শে তারিখে 
ভিনি স্কুন নগরের শিলাপ্টে বণিয়। মন্তকে হ্বালণডের রাজমুকুট 
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গ্রহণ করিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর নিউকাসল্ ছুর্গে তাহাকে ভবিষাৎ 

বিশ্বাস রক্ষার জন্য এড্ওয়ার্ড সকাশে দ্বিতীয় বার শপথ গ্রহণ করিতে 
হইল। . 

কিন্ত এই রাজমুকুট তাঁহার মস্তকে কণ্টকমুকুট বলিয়। অন্তত 
হইতে লাগিল। কথায় কথায় এড্ওয়ার্ড তাহাকে সামান্য ব্যারণের 
ন্যায় ইংলগ্ডের রাজ-সভায় আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজসিংহাসন 

বেলিয়লের কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়। উঠিল। অবশেষে তিনি যখন 
এড্ওয়ার্ডের সহিত সসৈন্য ইউরোপ যাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন, 
তখন আর তাহার ধেধ্য রহিল না। সেই কাপুষের অন্তরেও তখন 

বীর্ধ্যবহ্ছি প্রজলিত হইয়া উঠিল। তিনি স্কটিশ পার্পিয়ামেন্টের সহিত 
পরামর্শ করিস্না ১২৯৬ শ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশ্য দরবারে 

এডওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করেন ; এবং ফরাশিরাজ ফিলিপের 
সহিত গাঢ়-সন্ধি-স্ত্রে আবন্ধ হন । এরূপ কার্য্যের পরিণাম ঝি হইবে 

বুঝিতে পারিয়! স্কট্লগুবাসিগণ একবাক্যে ইংলগ আক্রমণ করিতে 
কৃতনক্কল্প হইলেন। জাতীয় বিপদ্ বুবিতে পারিয়া দাত স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য তাহার! প্রাণপণ করিলেন। পাছে অগ্রেই এড্ওয়ার্ডের 
দুরস্ত সেন! আসিয়! হ্কট্লগ্ডের চতুর্দিকে ধ্বংস বিস্তার করে, এই ভয়ে 

তাহার অগ্রেই ইংলগ্ড আক্রমণ করিয়। ইংলগুকে সমরক্ষেতঅ করিতে 

কুতসঙ্কল্প হন। তাহার! অচিরকাল মধ্যেই তাহাদিগের সঙ্কলপ কাধ্যে 

পরিণত করেন। তাহার! কম্বর্লগড অতিক্রম করিয়া নিউকাসল দূর্গ 
আক্রমণ ও তাহাতে অগ্রিপ্রদান করিয়া, ৮ই এপ্রিল, নর্দাম্বর্লও 
প্রদেশে প্রবেশপুর্বক লেনার উপকূল এবং হেকৃসাম্ নগর লুষন আরম্ত 
করিলেন । 

এদিকে এড্ওয়ার্ড এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া! ক্রোধে অধীর হুইয়। 

অচিরকাল মধ্যেই বারউইকৃু নগরের সমীপে মহতী সেনা সমবেত 
করিলেন। স্বট্লগ লার্গস্ যুদ্ধের পর একবারও সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ 

হন নাই। স্থতরাং হ্কটিশ্ সেনা যদিও বীর্ধযবত্ত। ও সঙ্জায় এড্ওয়ার্ডের 
সেনা! অপেক্ষা কিছুতেই ন্যুন ছিল না; তথাপি শাসন ও বহুদর্শিতা 
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সম্বন্ধে ইউরোপ রণক্ষেত্রে রণদীক্ষিত বীরদপাঁ এভ্ওয়ার্ডের সেনার 

সহিত ইহার তুলনাই হইতে পারে না । যাহা! হউক্ তথাপি বারউইক্ 
নগরের অবরোধ-কালে স্কট্সেনা অবরোধক এড ওয়ার্ডের যোল খানি 

রণতরি বিনষ্ট করিয়া ফেলে । এড্ওয়ার্ড আর সহা করিতে ন1 পারিস! 
সসৈন্য প্রবল বেগে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্ত 

তাহার উদ্যম প্রতিহত হইল । ইংরাজ-বল যাহ সাধিতে অক্ষম হয়, 
ইংরাজ-কৌশল তাহ! সংসিদ্ধ করে। এডওয়ার্ড বলে বার্উইক্ গ্রহণ 
করিতে অক্ষম হইয়া কৌশল অবলম্বন করিলেন। এবার কৃতকার্ধ্য 
হইলেন। এই নগর গ্রহণ করিয়া তিনি নগরবাসিদিগের প্রতি যেরূপ 

নিষ্ঠরাচবণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার যমোপম সৈনিক পুরুবগণকে 

অধিবাসিবৃন্ের প্রতি যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতে আদেশ করেন, 

তাহা পাঠ করিয়। আমাদিগের শোঁণিত শুদ্ষ হয়, তাহ! পাঠ করিলে 
নৃশংস* পামরেরও হৃদয় বিগলিত হয়। ইংরাঁজের1 অন্ধকৃপহত্যার 
ঘটন৷ লইয়া সিরাজকে নরপিশাচ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্ত 
অন্ধকৃপহত্া। সিরাজের ইচ্ছাপ্রণোদিত হয় নাই। অন্ধকৃপ-হত্যা সিরা- 

জের অনবধানতার ফলমাত্র। কিন্তু এড্ওয়ার্ডের আদেশে সে দিবদ 

বার্উইকের আবালবৃদ্ধবনিতা পর্যস্তও শাণিত তরবারির হস্ত হইতে 

রক্ষ) পায় নাই। এভ্ওয়ার্ডের আদেশে বারউইক যজ্ঞক্ষেত্রে সর্বশুদ্ধ 

সগুদশ সহস্র নিরক্ত্র নিরীহ অধিবাসীর বলিদান হয়। ২৮এ এপ্রিল 

গ্রসিন্ধ ডন্বার সমরে উভয় দলের তুমুল সংখাম হয়। এই যুদ্ধে 
ওয়ারেন্ ও সয়ের আরল্দ্বয় মহতী ইংলগীয় সেনার অধিনায়কত্ব পদে 

অভিষিক্ত ছিলেন। ভীহারা অশিক্ষিত ও বিশৃঙ্খল স্কটিশ সেনার 
অসাময়িক আক্রমণ অনায়াসে প্রতিহত করিয়। তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে 

পরাজিত করিলেন। ওয়ালেনের জীবনী-লেখক অন্ধ কবি হেন্রীর 

মতে এই ছুই যুদ্ধের পরাজয়ের প্রধান কারণ জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা । 

ছটিশ সিংহাঁসনের অন্যতম প্রতিঘস্থ্ী মার্চের আরল, এডওয়ার্ডের সহিত 
যোগ নাদিলে এবং ডন্বার ছুর্গের গবর্ণর সার রিচার্ড সিউয়ার্ড ইংরাজ 

সেনাপতি ওয়ারেণের হস্তে ভন্বার ছুর্গ সমর্পণ না করিলে, এই সমরের 
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পরিণাম কি হইত বলা যায় না। এই বিশ্বাসঘাতক সিউয়ার্ড একজম 

স্কট্রাজগণ কর্তৃক,স্থাপিত আশ্রিত নম্মান্ সামস্ত। সুতরাং স্কটলগ্ডের 

জাতীয় গৌয়ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইনি বিন্দুমাত্রও ব্যগ্র 

ছিলেন না । আর মার্চের আরল্ যদিও একজন সম্তরাস্ত-প্রাটীন-বংশ- 

সভভৃত হ্কট্ সামস্ত, তথাপি তিনি অপদস্থ হইয়া বেলিয়লেব অধীনে থাক! 
অপেক্ষা ইংলগ্েশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া! অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে 

'ফরিলেন। যাহা হউক এই জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ডন্বার 
রণক্ষেত্রে দশ সহশ্্ হ্কট্ প্রাণ হারাইল। নিলঁজ্জ বেলিয়ল্ অতীভ 

কার্যের নিমিত্ত অনুতাপ প্রকাশ করিয়! প্রাণ ভিক্ষা! পাইলেন বটে, 

কিন্ত সপুক্র লগ্ন টাওয়ারের ভীষণ কারাগারে প্রক্ষিপ্ত হইলেন ; এবং 

'খ্য স্কটিশ সামস্ত শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায ইংলগ্ডে প্রেরিত হইলেন । 

এরূপ কথিত আছে যে ধূর্ত এড্ওয়ার্ড, ব্রসের পুত্রকে বিদ্রোহী 
বেলিয়লের সিংহাসন প্রদান করিবেন এই প্রলোভন দেখাইন্। ত্রন্ 

ও তীয় পক্ষকে আপনার স্বাপক্ষ্যে আনিয়াছিলেন। এই লুক্ধ 

আশ্বাসে ভন্বার রথে জন্ ও তদীয় দল জাতীয় দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন । যুদ্ধের পর ব্রন এড্ওয়ার্ডকে তীয় প্রতিজ্ঞা "মরণ 

করাইয়। দিলে, বিজয়দৃপ্ত এড্ওয়ার্ড বলিয়া উঠিলেন-_«কি | আমার 

কি আর কোন কর্ম ছিল না যে আমি ভোমার জন্য--জাতীয় অর্থে 

ও€ জাতীদ্প করধিরে রাজ্য জয় করিব ?” ক্রীম নীরবে তথা হইতে চলিয়! 

গেলেন । সেই অবধি তিনি তদীয় ইংলগুন্থিত জমির্দারিতে নিভৃততাবে 

বাস করিতে লাগিলেন । তদবধি তিনি আর কোন রাজনৈতিক 

বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেম নাই। তদীয় পুত্র রবার্ট ব্রন এই সময় মাতৃ- 
দ্বায় ক্রগে ক্যারিকের আরলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে তাহার বয়ঃ- 

ক্রম ত্রয়োবিংশ বঙ্সরের অধিক হইবে না। তিনি পিতৃবৈরাগ্যে সম্তষ্ 

না হইয়া অতঃপর পিতা! হইতে স্বাধীনভাবে কার্য আরস্ত করিলেন । 

ডন্যা'র বিজ্রয়ের পর ওয়েলস ও আয়র্লগু হইতে পঞ্চদশ সহ 

শজীব সৈন্য আপিয়া এড্ওয়ার্ডের সহিত মিলিভ হইল। এড্ওয়ার্ড 
সেই উপচিত বিজদী সৈন্য লইয়া একবিংশতি সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া 



১৮ ওয়ালেসের জীবনবৃপ্ত | 

সমস্ত স্কটূলগু আলোড়িত করিয়া বেড়াইলেন। তিনি শুদ্ধ লোকের 
ধন প্রাণ নষ্ট করিয়। ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি জাতীয় পুনজ্জীবনের 
প্রধান উদ্দীপক জাতীয় কাগজপত্র ভম্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন ও 
জাতীয়-রাজভক্তি-উত্তেজক স্কুন্-নগরস্থিভ ম্গ্রীসিত্ধ অভিষেক-শিলা! 

ওয়েমিনিইরে প্রেরণ করিলেন । 

যাইবার সময় ভিনি জন্ ওয়ারেন্ ও সরের আ'রল্কে স্কটলগ্ডের 

শাসনকর্তা, ক্রেসিংহামকে কোষাধ্যক্ষ, আর্মেস্বাইকে প্রধান বিচার 
পতি, ওয়ারেনের ভাগিনেয় পার্সীকে ওল্ওয়ে প্রদেশের রক্ষক ও 

আয়ারের সেরিফ, এবং ফ্রিফোর্ডকে প্রাচ্য ক্ষট্লগ্ডের তত্বাবধাঁয়করূপে 

নিষুক্ত করিয়া গেলেন। বোধ হুইল ধেন তিনি স্কট্লওকে অষ্ট পৃষ্ঠে 

শঙ্খল দিয়! বাধিলেন। বোধ হইল যেন সে শৃঙ্খল ভেদ কবিয়! 

স্কটুলও আর কখন উঠিবে না! যেন আর কখন ইহার অদ্বষ্টগগনে 
সৌভাগারৰি উদ্দিত হইবে না! 

চতুর্থ অধ্যায়। 

ওয়ালেমের শবসাধন। 

স্কটিশ শ্শানক্ষেত্র। 

লাউডনগিরি-যুদ্ধ । 

যখন বাঁরউইকে ও ভন্বারে এই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, তখর 

সাধকবর ওয়ালেস্ গভীর শষ সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। বারউইক ও 
ডন্বার সমরের কি পরিণাম হইবে তিনি তাহ! পূর্বেই বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন। তিনি জানিভেন যে এড্ওয়ার্ডের স্দশিক্ষিত ও রণবৃদ্ধ সৈনিক 
বৃন্দের সহিত স্কট্লগ্ডের অশিক্ষিত ও নব-সংগৃহীত সেনা কখনই সন্মখ- 
সমরে জয়লাভ করিতে পারিবেন! । জামিয়া তিনি সবলকায় ক্সহ যুবা 

বীরপুরুষগণ লইয়া একটা মহতী সেনা সংগঠিভ করিতে কৃতসন্কর হইলেন। 
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এ দিকে তাহার অলৌকিক অব্দানপরস্পরা, অমান্য শারীরিক বল, 
বিচলিত সহিযুংতা, এবং সর্বোপরি তাহার অদমিত শ্বজাতিপ্রেম ও 

স্বদেশাহুরাগের- যশ নর্বত্র প্রস্থত হওয়ায়, অসংখ্য বীরবৃন্দ আসিয়া 
তাহার অধিনায়কত্ব স্বীকার করিলেন। বস্ততঃ এডওয়ার্ডের ছুর্ব তত 
সৈনিকগণের অসহা অত্যাচারে, ও তদীয় পিতৃ-ভ্রাতৃ-বধে গয়ালেসের 

অন্তরে ব্বজাতিপ্রেম ও শ্বদেশান্থরাগের ভাব এতদুয প্রত্বলিত হইয়। 

উঠিয়াছিল যে, যত দিন শক্র-নির্যাতন না হইতেছে তত দিম এ জীবন 

তাহার নিকট ছূর্বরষহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তিনি অন্তর্নিগৃহিত 
ক্রোধানলে আপনিই দগ্ধ হইতে লাগিলেন । স্বজাতির চরণে প্রাণ 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই_-এবং সেই উৎ্সগীকুত প্রাণ শ্বজাতির 

উদ্ধারব্রতে বায় করিবেন স্থির করিয়াছিলেন বলিয়াই--ওয়ালেস্ অমর 

হইয়া উঠিলেন। সেই জন্যই তিনি একাকী লক্ষ লোকের বল ধারণ 

করিতেন। সেই অমিতবলশালী শ্বদেশাঁহুরাগোন্ত্ত দৈব-শক্তিসম্পন্ 

ওয়ালেসের পতাকামূলে ক্রমে কতিপয় শ্বজাতি-প্রেমিক আসিয়' 
দণ্ডায়মান হইলেন । সেই স্বর্গীয় দল লইয়! দেবোঁপম ওয়ালেন্ বিপক্ষ- 
দিগের বিরুদ্ধে একপ্রকার বিশৃঙ্খল গেরিল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । 

আয়াবের ছুর্ধটনার পর ওয়ালেস্ রিকার্টনে আসিয়া জননীর 

সহিত বান করিতেছিলেন ; এই সময় উক্ত বীরবৃন্দ আপিয়! তাহার 

সহিত মিলিত হন। তাহার মধ্যে সার্ রিচার্ডের তিন পুর এডাম, 

রিচার্ড ও সাইমন্, এবং রবার্ট বয়েড্ ও নেলাও,_-এই কয়জন বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 'য়ালেন্ জননীর নিকট বিদায় লইয়। রিকার্টন পরি- 

ত্যাগ পূর্বক এই কয়জন মাত্র সহচর সহ স্থবিখ্যাত রণক্ষেত্র ম্যাকলিন্ 
মুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

এদিকে ১২৯৬ খ্রীষ্ঠাবের নিদাঘকাল সমাগত । প্রকৃতি চতুর্দিকে 
সেন হাস্য বিস্তার করিতেছেন। এক দিকে স্কট্লগের অধিবাসিবুন্দ 

ছুর্ভিক্ষের জাঁলায় অস্থির, অন্য দিকে পর্য্যাগুভোজী ও অপরিমিতপায়ী 

এড্ওয়াের সৈন্যগণের বিলাসোম্মাদ। এ দৃশ্যে জাতীয় দলের হৃদয় 
নিদারুণ ব্যথিত হুইল। প্রতিহিংসাবৃত্তি ওয়ালেষের স্বদয়ে গ্রবলতর 
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বেগে জলিয়! উঠিল। তিনি নিরস্তর প্রতিহিংসা চরিভার্থ করিবায় 
ক্থবিধ! খুঁজিভে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যেই জ্ববিধা আসিয়াও 
উপস্থিত হইল । 

তাহাদিগের্র ম্যাকৃলিন মূরে অবস্থিতির জনতিবিলম্বেই দংবাদ 
আসিল যে ফেন্উইক্-নামক এক জন ইতরাঁজ সৈনিক পুরুষ আয়ারের 

নেরিফ পাসাঁর জন্য কার্লাইল নগর হইতে দ্রব্য সামগ্রীপূর্ণ সেনাপরি- 
বুত কয়েকখানি শকট লইয়া যাইতেছে । এই ব্যক্তির হস্তেই ওয়াজে- 

সের পিতার মৃত্যু হয়। ন্ুতরাং ওয়ালেদ্ এই সংবাদে নিতান্ত 

আনন্দিত হইলেন। তিনি অবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে 

কৃতসংকল্প হইলেন। এ্রই উদ্দেশে তাহারা লাউডন্ অভিমুখে যাত্রী 

করিলেন। পঞ্চাশ জন মাত্র বীরপুক্ষুষ তাহার সমভিব্যাহারে ছিল। 

রজনী আগতপ্রায়-এমন সময় তাহার অদূরবর্তী এক বন-মধ্যে 

লুক্কাঁয়িত্ব হইয়া রহিলেন। সমস্ত রজমী তথায় অবস্থিতি করিয়া 
শুনিতে পাইলেন যে অদূরে সেই সৈনিক-দল আনিতেছে। 

এদিকে উা দেবী পূর্ব দিক রঞ্জিত করিয়া গগনপটে উদ্দিত 

হইন্লাছেন। সেই ক্ষুদ্র পেষ্টিয়ট (১) দল এই পবিত্র সময়ে নতজানু 
হইয়। ভক্তিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন, এবং তীহার পবিত্র 

নাম গ্রহণ পূর্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন--যে হয় এই যুদ্ধে জয় লাভ 

করিবেন, নয় প্রাণত্যাগ করিবেন। ভারতেও শ্বজাঁতি-প্রেমের 

এরূপ জলঙ্ত দৃষ্টান্তের অপ্রভুল মাই । চিনেল্ওয়ালা৷ সমরের অব্য- 
বহিত পূর্ববে বীর-চুড়ামণি শিখগণ আপন আপন শ্রাদ্ধ তর্পণাদি 
লমাপন করিয়া! সমরানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তারাও সেই 

যুদ্ধে-_বিজয় লাভ ব৷ প্রাণত্যাগ--এই ছুইএর অন্যতর পক্ষ স্থির 

করিয়াছিলেন। 

(১) ধাহার। নিংম্বার্থভাবে স্বজীতি ও স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন 

ভাহাদিগকে পেটিয়ট, বলে ।ঠিক এই শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃত ভাষাক্স নাই, এবং 

লংগ্কৃভ ধাতু হইছে নিষ্পঃ হওয়াও ঘুর । এই জন্য আমরা গেটি রট, শ্ই ব্যবহার 

করিতে বাধ্য হইলাম। 



ওয়ালেসের শবসাধন । ২১ 

ওয়ালেদ্_ফেন্উইক্ কর্তৃক পিতৃবধের ঘটন] উল্লেখ পূর্ব্বক 
সহচরবৃন্দের অন্তরে প্রতিহিংসাবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিলেন। 
সেই বীরবৃন্দ বিশেষ আগ্রহের সহিত ইংরাজ সেনার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন । ফেনউইকৃ-ছুই শত ইংরাজ অশ্বসেনার সঙ্গে 

আসিতেছিল। পে উষার স্বর্ণ আলোকে দূর হইতে ওয়ালেপ্্কে 

চিনিতে পারিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল; ভাবিল “এই ছুরাচাঁব 

'আমাদিগের কারাগার হইতে বড় রক্ষা! পাইয়াছে ; ইহাকে এইবার 
বন্দী করিয়! পার্সার নিকট লইয়া যাই এই আশায় উদ্দীপিত 

হইয়া ফেন্উইক্ সামগ্রীপূর্ণ শকট-মালার ভার বিশ জন সৈনিকের 
উপব ন্যস্ত করিয়া অবশিষ্ট একশত অশীতিজন সৈনিক পুরুষ লইয়া 

সেই ক্ষুদ্র পেষ্টি য় দলকে আক্রমণ করিল । 

ওয়ালেসের সর্বশরীর লৌহ-কঞ্চুকাবৃত ; মস্তক লোহিত-সিহ- 
হুচিত হেল্মেটে শ্থশোভিত ; স্থস্ভে একথানি ত্রিকোণ ঢাল, 'দ্বিকব 
তরবারি, গদা ও বর্ধা; এবং কটিদেশে শানিত ছুরিকা। তীহাব 
সহচরবৃন্দও তদনুরূপ অস্ত্র শন্ত্রে স্থসজ্জিত। তাহার ইংরাজ অশ্বা- 

রোহিগণের আগমন পর্য্যস্ত অপেক্ষা না করিয়! প্রবলবেগে তাহা- 

দিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ফেন্উইক্ ভাবিল্লাছিল ষে 
সবেগে তাহাদিগের জভিমুখে অশ্বচাঁলনা করিয়া বিনা প্রতিঘাতে 

সেই বীর-দলকে অশ্বপদদলিত করিবে, কিন্ত ঠিক তাহার বিপরীত 
ঘটিল দেখিয়া বিন্ময়মগ্র হইল । 

স্কট দিগের আক্রমণ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। তাহার৷ 
ব্যুহ ভেদ 'করিয়া সবেগে ইংরাজ সৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ 

করিলেন। কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন ইংরাজ অশ্বীরোহিগণ মৃহ্র্ত-মধ্যে ফিরিয়া 
ভাঁহাদিগকে ঘিরিয়! দাড়াইল। কিন্তু ওয়ালেসের বর্ষা ও তরবারির 

আঘাতে অসংখ্য ইংরাজ অশারোহী ভূপতিত হইতে লাগিল ॥ অবশেষে 

তাহার দৃষ্টি সর্কোচ্চ-অশ্ব-পৃঠারূঢ ফেন্উইকের উপর পতিত হইল। 

তিনি অন্তর্বর্তী অসংখা ব্যক্তিকে শমন'সদনে প্রেরণ-পূর্বক ক্রোধো- 

ল্পীপ্ত সিংহের ন্যায় প্রচণ্ড গর্জন পূর্বক ফেন্উইকের সম্মুখে আমির 



২২ ওয়ালেসের জীবনরৃণ্ত। 

উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের প্রচণ্ড খঙ্গাঘাতে ফেন্উইক্ অশ্বপৃষ্ 

হইতে পতিত হইল; অমনি বয়িভ আসিয়া উপস্থিত হইয়া! খড্গাণ্র 
বারা তাহাকে ভূমিসংলগ্ন করিল । ফেনটউইকৃকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া 
ইংরাজ সৈন্যগণ চতুদ্দিক হইতে আপিয়া বয়িডের উপর পতিত 

হইল। এমন সময় ওয়ালেস্ আসিয়! তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন । 

তুই বীর-কেশরী প্রতিরোধকারিদিগকে কাটিতে কাটিতে ব্যুহ 
ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। ইংরাজ সৈনিকগণ নায়কের 

মৃত্যুতে ভগ্র-হৃদয় হইয়াঁও দ্বিতীয় দেনানায়ক বোমও কর্তৃক . প্রো 

সাহিত হইয়া! অদমিত তেজে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে রিকাঁ- 

ঈনের যুবা ওয়ালেসের হন্যে বোমণ্ডও ভূভলশায়ী হইল । ছুর্নিবার্য্য 
ইংরাজ তেজ ইহাতেও প্রশমিত হইবার নহে। ইংরাজ অশ্বারোহিগণ 

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লন্ প্রদান পূর্বক ভূমিতলে [অবতীর্ণ হইয়! পদাতিক- 
ভার্কে ঘোরতর রণে মগ্ন হইল। কিন্তু ওয়ালেস্ ও তীয় বীরবৃন্দের 

অসামান্য বীর্ধ্যবত্তার নিকট সকলই পরাস্ত হইল। রণক্ষেত্রে 
শতাধিক ইংরাজদেহ রাখিয়া অবশিষ্ট ইংরাজ সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে 

পলায়ন করিল। জাতীয় দলের কেবল তিনজন মাত্র হত হইয়াছিলেন। 
ফেন্উইকের সমভিব্যাহারে যাহ কিছু ছিল, সমস্তই বিজয়ী 

হুট দ্িগের হস্তগত হইল। বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ শকটরাঁজি, বিংশাধিক 

শত স্থসজ্জিত অশ, ক্ছবর্ণ, ক্র, ও অন্যান্য পর্য্যাপ্ত-পরিমিত খাদা 
দ্রব্য-_-এ সমন্তই তাহাদিগের করতলস্থ হইল। এ সমস্ত ভ্রব্যসামগ্রী 

লইয়] তাহার! ক্লাইডেন্ডেল্ বনে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। 

যে অশীভি-সংখাক ইংরাজ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, 
তাহারাই নর্বপ্রথমে আয়ারের গবর্ণর পারসীর নিকট এই শোচনীয় 
বার্তা লইয়া! গেল। 

ইতরাজদিগের বিরুদ্ধে ওয়ালেসের এই সর্ব-প্রথম সম্মখ-সমর | 

এই প্রথম সমরেই ওয়ালেস্ চতুগুণ ইংরাজ সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডীয়- 
মান হুইয়! তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরান্ত করিলেন। লাইডান্ 

সি 

পাহাড় স্কটলতের পাঁণিপথ ॥ এই খানে তিনবার স্কটলণ্ডের 



লাউভান সমর । ২৩ 

অনৃষ্ট পরীক্ষিত হয়। এখানে একবার রোমীয়দিগের সহিত, ও 

দ্বিতীয়বার ইংরাজদিগের সহিত হ্কটদিগের ভীষণ সমর হয়। তৃতীয় 
বার প্রথম চারল্সের নময় ধর্ম-বিষয়ক বাক্তিগভ হ্বাধীনতা লইয় 
রাজকীয় দলের সহিত লোকতাস্ত্রিক দলের ঘোরতর রণ হয়। 

পাস এই সংবাদে মর্্দাহত হইলেন। আহারীয় দ্রব্যের অল্পতা 
নিবন্ধন আয়ার ছুর্গের সেনাদল অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল। তিনি 

ওয়ালেন্কে মৃতবোধে আয়ার ছুর্ণের প্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত কর! 

নিতান্ত মূর্খতার কার্ধা হইয়াছিল বলিয়া কর্তৃপক্ষদিগের প্রতি অন্থযোগ 
করিতে লাগিলেন; এবং অতঃপর কালাইল হইতে স্থলপথে 

দ্রব্যনামণ্রী না! পাঠাইয়। জলপথে পাঠাইতে অন্থরোধ করিলেন । 
এদিকে ওয়ালেন্ ও তত্নহুচরবুন্দ একবিংশতি দিন ক্লাইডেসডেল, 

অরণ্যে অজ্জাতবাসে থাকিয়া জাতীয় শত্রদিগকে জালাঁতন করিবার 
বিবিধ নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের 

ভয়ে সেই সময় সে পথে আর একটীও ইংবাজ পরিদৃষ্ট হইত ন1। 

ক্রমে লাইজন্ পাহাড়ের যুদ্ধের নংবাদ হ্কটলগ্ের সর্বত্র প্রস্থ 

হইল; এবং ওয়ালেসের নামে একদিকে যেমন ইংরাজ-শোণিত 

শুক হইতে লাগিল, অন্ত দিকে উৎ্পীড়িত স্কট লগুবাসিগণের অন্তর 

উৎসাহে মাতিয়া উঠিল । 

পার্সা অনতিবিলম্বে প্লাস্গো। নগরে ইংরাজ সামস্ত ৭ অন্যান্য 

কর্দ্চাঁরিগণের একটী মহতী সভা আহ্বান করিলেন। এই সভাক্ন 

প্রায় দশ সহস্র ইংরাঁজ সমবেত হন। সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় 

ওয়ালেন্। * বথ্ওয়েল-নিবাসী সার আমের ডি ছালেন্ন্ নামক 
একজন শ্বজাতি-বিশ্বাসঘাতক স্কট পরামর্শ দিল যে এড্ওয়ার্ডের আদেশ 

আপা পর্যন্ত ওয়ালেসের সহিত একটী সাময়িক সন্ধি হউক্। পা্সী 

বলিলেন যে ওয়ালেন্ সন্ধিতে সম্মত হইবেন না। ভালেন্স উত্তর 

করিলেন যে ওয়ালেসের খুল্পতভাত রিকার্টনের সেরিফ্ সার্ রেণালড 

বারা এ কার্য সম্পন্ন হইতে পারিবে, এবং সন্ধি রক্ষার জন্য সার্ 

রেণালডের ভূমিসম্পতি আবদ্ধ রাখিলেই অতীষ্ট দিদ্ধ হইবে। 



২৪ ওয়ালেসের জীবনরৃর্ত। 

সার রেণালড তৎক্ষণাৎ আহত হইলেন। ওয়ালেস্কে দমন করিয়! 
রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন । 

কিন্ত পান্দার একাস্ত অন্থরোধে পড়িয়া অবশেষে তিনি স্বীকার 

করিলেন। পার্সী এড্ওয়াড়ের প্রতিনিধিস্বূপ হইয়া এইক্প 

সন্ধিহ্ুত্রে আবদ্ধ হইলেন যে যতদিন এই সন্ধি অক্ষুগ্র থাকিবে, ততদিন 

কেহই ওয়ালেসের কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না| নার্ বেণাঁলড 

এই সন্ধিপত্র সহ ক্লাইডেস্ডেল. অরণ্যে গমন করিলেন। ওয়ালেস্ 
ভোঁজনে বসিতেছিলেন এমন সময় সার্ রেণান্ড তথায় গিয়া উপস্থিত 

হইলেন! ছুই জনে পরম প্রীতির সহিত পরম্পরকে আলিঙ্গন করি- 
লেন। অবশেষে ছুই জনে মনের উল্লাসে পাঁন ভোজনাদি সমাপনের 

পর, রেণান্ড ওয়ালেসের নিকট নন্ধির প্রস্তাব করিক্পা! তাহাকে ইহাতে 

স্বীব্ূুত হইতে অনুরোধ করিলেন; এবং বলিলেন এই সময়ের মধ্যে 

তিনি ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ প্রদ্তত হইতে পাঁরিবেন। ওয়ালেন্ 
সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, 

“ ধূর্ত বিশ্বাসঘাতকের সন্ধিতে বিশ্বাস কি?” কিন্তু অবশেষে লহচর- 

বুর্নের পরামর্শে ও খুল্পতাতের]বিপদ্ভয়ে ইংরাজগণের সহিত একটী স্বল্প - 

কালস্থায়ী সদ্ধি সংবন্ধ করিলেন । স্থির হইল যে এই সন্ধিদশমাস-কাল- 
মাত্র-স্থায়ীহুইবে ৷ ১২৯৬ শ্রীষ্টাব্বের আগ মাসে এই সদ্ধি সংগ্রথিত হয়। 

এই সদ্ধির পর সেই পেটিয়ট দলের প্রত্যেকেই স্ব স্ব আবাসে গমন 

করিলেন । ওয়ালেস্ও খুল্পতাত সমভিব্যাহারে করস্বী নগরের অভি- 

মুখে যাত্রা করিলেন । 

কিন্ত একটী ইংরাজচরণ স্বট্লগু ভূমিতে থাকিতে ওয়ালেসের হৃদয় 
স্থির থাকিবার নহে । ইংরাজের! আয়ার্ নগরে এক্ষণে কি করিতেছেন 

দেখিবার নিমিত একদিন ওয়ালেস্ কৌতৃহলোদ্দীপিত হইয়া তদভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । ওয়ালেস্ আত্মগোপনমানসে আপাদমস্তক চর্্মাবৃভ 
করিয়া আসিয়াছিলেন । নগরের অভ্যন্তরে আসিয়া দেধিলেন একজন 

ইংরাজ--বকৃলার হস্তে ফেন্সিং ক্রীড়া করিতেছে । এই ব্যক্তি বিজ্প 

কিয়! ওয়ালেস্্কে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিল, আর বলিল 



আয়ার্ নগরের যুদ্ধ কাণ্ড। ২৫ 

হে, বর্দধর ! তোমার যত বিদ্যা অগ্খেই বুঝ! গিয়াছে ।” এই 

বিদ্রপ-বাক্য ওয়ালেসের অসহ্য বোধ হইল । তিনি তদীয় করাল অসি 
এরূপ প্রচণ্ডবেগে তাহার মস্তকের মধ্যভাগে প্রক্ষেপ করিলেন যে 

তাহা! তাহার মস্তক দ্বিধাবিভূক্ত করিয়। গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল । 
ওয়ালেন্ অকুতোভয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে আপন দলের ভিতরে আসি- 

লেন। ষোলজন মাত্র সহচর তাহার সহিত আমিয়াছিল। অনতি- 

ঘিলম্বেই সপ্ত-গুণিত বিশ জন অস্ত্রধারী পুরুষ আসি তাহাদিগকে 
ঘিরিয়া ফেলিল। উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল । যদিও 

ওয়ালেসের দলে বড় অধিক লোক ছিল ন1, তথাপি যে কয়জন ছিল 

সকলেই সবিশেষ পরীক্ষিত, ও অন্ত্র শঙ্ত্রের প্রয়োগে স্ুঅভ্যন্ত । 
স্থতর1ং তাহাদিগের শাণিত খডগাঘাতে অনেক ইংরাঁজকেই ধুলি হ্বন 

করিতে হইল। পরাজিত ইংরাজ সৈনিকগণের সাহাষ্যার্থ অচিরে 

দুর্ণ হইতে এক দল সেন! আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়ালেন্ ভুথায় 
আর থাক। উচিত বিবেচনা না করিয়া তথা হইতে সদলে প্রস্থান করি- 

লেন। নবাধিক বিংশতি জন ইংরাজকে ধরাশায়ী করিয়া সেই ক্ষুত্র 
বীর দল আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ল্যাঙ্লেন 
অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

সকলেই অনুমান করিল যে ইনিই সেই কুহকী ওয়ালেস্। অন্যথা 
আর কে এত অব্লমংখ্যক অন্ুযাত্রিক লইয়। এরূপ অমান্য কার্ধ্য 

করিতে সক্ষম হন? এই যুদ্ধে যদিও পার্নীর শ্বসম্পকীয় তিন জন লোক 
হত হয়, তথাপি আপনারাই ইহার উত্তেজক বলিয়া, পার্সী ওয়ালেসের 
উপর নদ্বি-ভঙ্গের দৌষারোপ করিতে পারিলেন ন।। তিনি মান 

রেণান্ডকে এই মর্খ্ে পত্র লিখিলেন যে--“তুমি ওয়ালেনকে কোন 
প্রকাশ্য বাজারে বা মেলায় উপস্থিত হইতে বারণ করিবে। কারণ 

সে সকল স্থলে তিনি উপস্থিত হইলে উভয় দলে এইরূপ বিবাদ হইবার 
সম্ভাবনা” এইপত্র পাইয়! রেণাল্ড করস্বী যাত্রা করিলেন, কারণ 
ওয়ালেন্ তখন ল্যাঙ্লেন্ অরণ্য হইতে আসিয়া তথায় বাস করিতে- 

ছিলেন। তথায় আসিয়া তিনি ওয়ালেস্্কে পার্সীর পত্র দেখাইলেন। 



২৬ ওয়ালেসের জীবনরৃর্তী। 

রেণান্ডের প্রতি ওয়ালেসের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল $ স্থুতরাং তিনি তাহাকে 

এই বলিয়। আশ্বস্ত করিলেন যে যতদিন তিনি তাহার আশ্রয়ে থাকেন, 

ততদিন তিনি যাহাতে তাহার অনিষ্ট হইতে পারে এমন কোন কার্ধ্য 

করিবেন না। ্ 

পঞ্চম অধ্যার়। 

প্লাস্গো সভা । 

পার্সীর ভূত্যগণ মিহত-_আরল্ ম্যাল্কমের সহিত ওয়ালেসের সাক্ষাৎ--গার্গ'নক্ 

(987:£50700%) ও ফিংক্লেভেন্ (810019592) দুর্গ অধিকার-_সর্টউড্ভ স 

(9707৮. 00৫151)8ঘ) যুদ্ধ-_ষেন্ট জন্ষ্টন্ শক্রহস্তে পতিত । 

১২৯৬ গ্রীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মান উপস্থিত। স্কটলগ্ডের শাসন 

জন্য,কতিপয় আইন করিবার নিমিত্ত গ্লাসগো নগরে একটা মহতী 
ইংরাজসভা আহত হুইল । ডর্ছামের যাজক এই যভার মভাপতির 

আসন গ্রহণ করিলেন। সকল প্রদেশের সেরিফগণ এই সভায় 

আহছুত হইলেন। সুতরাং আয়ারের কৌলিক সেরিফ সার্ রেনাল্ডও 
আছত হইলেন । তিনি, ওয়ালেস্ ও আর ছুই জন অন্ুযাত্রিক-সমভিব্যা- 

হারে গ্লান্্গে। নগর.অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। একটী বালক 
রেনাল্ডের সুন্নর অশ্বটী লইয়! অগ্রেই যাত্রা করিয়াছে। ওয়ালেন্ ছুই 
মহচর সহ সেই বালককে আমির! ধরিয়াছেন ; এদিকে বৃদ্ধ রেনাল্ড ও 

পশ্চাৎ্, পশ্চাৎ আসিতেছেন। পথিমধ্যে পাসীর কতিপয় ভূত্যের 

সহিত ভাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। বহুমুল্যব্রব্য-পরিপূর্ণ একখানি 
শকটের রক্ষক হইয়। পাঁসার অধীনস্থ পাচ জন পদাতিক ও ভিন জন 
অশ্বারোহী গ্লান্গোর অভিম্থখে থমন করিতেছিল । শকটের অশ্ব অতিশয় 

ক্লান্ত হইয়। পড়ায়, তাহার রেনাল্ডের অশ্ব ধরিয়! শকটে যোজিত্ 

করিতে কৃতসক্কর হইল। ওয়ালেন্ নিষেধ করিলেন । তিনি বলিলেন, 

সন্ধির অবস্থায় এরূপ দন্থ্যবৃত্তি অক্ষমনীয়। কিন্ত তাহার! শুনিল না-_ 
জস্বকে শকটে যোজিত করিল। ওয়ালেন্ ক্রোধে অধীর হইয়। এরূপ 



প্লাসগো সভা । ২৭ 

দশ্টাবৃত্তির সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত-_রেনাল্ডের অন্থমতি লই- 

ধার জন্য পশ্চাঘবত্তী হইলেন। রেনাল্ড তখন মুয়ারসাইভ্ (019178806) 
পর্যযস্ত আদিয়া পৌহুছিয়াছিলেন। তিনি ওয়ালেস্কে শাস্তি অবলম্বন 
করিতে বলিলেন। ওয়ালেন্ "ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহার 

অধীনতাবন্ধন ছেদন করিলেন ; এবং প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া 

অশ্বারোহণে অতি দ্রুতগতিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

সাঁর্ রেনাল্ড ওয়ালেসের এই দুর্দমনীয় ক্রোধ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ 
হইলেন ; পাছে পাসীঁ এই প্রতিহিংসাব্যাপারে তাহাকেও লিপ্ত করে, 
এই ভয়ে তিনি মিয়ারন্স (11991:08) হইতে আর এক পদও অগ্রসর 

হইলেন না, এবং ওয়ালেসের পরিণাম ভাবিয়া! সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা 

যাপিত করিলেন । 

এদিকে ওয়ালেস্ সেই ছুই সহচরমাত্রকে সহায় করিয়া পূর্ববত্যক্ত 

স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে পার্সার ভৃপ্তযের! 

ক্যাথ্কার্টের (0%:০27)অদূরে আসিয়াংপড়িয়াছিল? ওয়ালেস্ অনেক 
অন্থসন্ধানের পর তাহার্দিগকে আপিয়া ধরিলেন। ওয়ালেস্ বিনা ব্যক্য- 

ব্যয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং ভীম পরাক্রমে ভাহাদিগের 

কয়জনকেই নিহত করিয়া ষাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্যের সহিত্ত অশ্বদ্ধয়কে 
গ্রহণ করিয়! প্রদোষে বৃক্ষসেতু দার! ক্লাইভ (01146) নদী পার হই- 
লেন । গ্লান্গোর এত নিকটে থাক] কোন মতে যুক্তিনঙ্গত নয় ভাবিয়া 

অনুষাত্রিক-সহ লেনক্সের (1,97000%) অভিমুখে যাত্রা করিলেন । আরল্ 

ম্যাল্ুকম্ এইসময়ে লেনক্স ছুর্গের অধীশ্বর ছিলেন 7; তিনি এখনও এড 
ওয়ার্ডের বশ্যতাম্বীকার করেন নাই ; স্থতরাং ওয়ালেস্ ও তাহার অন্থ- 

যাত্রিকঘ্বয়ের মহানমাদরে তথায় পরিগৃহীত হুইবার সম্ভাবন! ছিল। কিন্ত 

তাহার! একেবারেই ম্যা্কমের সহিত সাক্ষাৎ ন। করিয়। ছুই চারিদ্িন 

কাল তথায় এক পাস্থাবাসে অবস্থিতি করিলেন। এদিকে পার নিকট 
এই সংবাদ যাইবামাত্র তিনি স্থির করিলেন যে কুহকী ওয়ালেসেরই 
এই কার্ধা। এই স্থির করিয়! তিনি তৎক্ষণাৎ সার্ রেনাল্ডের নিকট 

দূত প্রেরণ করিলেন । দূত আমিয়! দেখিল-_-সার্ রেনাল্ড, মিয়ারন্সে 
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অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু পার্ীর ভূত্যগণের হত্যাকাণ্ড গ্লাস্গোর 
অনতিদূরে সংঘটিত হইয়াছিল। তথাপি রেনাল্ভ বিচারালয়ে আনীত 

হইলেন। কিন্ত প্রমাণ হইল-তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষী ও 
ভ্রাতুষ্পত্রের তদানীস্তন গভিবিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । 

যখন তিন চারি দিন ধরিয়া! গ্লাস্গোয় সভার অধিবেশন হইতেছিল, 

তখন ওয়ালেস্ লেনক্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার নিকট 

তথায় সন্বাদ আসিল যে, সভ। তীহার গ্রেপ্ধারের জন্য আইন জারি 

করিয়াছেন । রবার্ট বয়িভ ও নেলাও (79129) প্রভৃতি এই সভার 
অধিবেশন কালে গ্লাস্গো। নগরে ছিলেন । তাহার দলপতির এই বিপদে 

বিশেষ চিন্তিত হইলেন । ওয়ালেস্ কোথায় আছেন, অনুসন্ধান করিবার 

জন্য তাহার] ওগ্তভাবে গ্রাস্গো! হইতে বহির্গত হইলেন।| ওয়ালেসের 
অন্যান্য বদ্ধুগণ কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হইয়! রহিয়াছেন, তাহারও 
নির্ণয় নাই। এই অবস্থায় ওয়ালেসের মনে উদ্বেগের আর পরিসীম। 
রহিল ন1। 

তিনি সেই পাস্াবাস পরিত্যাগ করিয়া আরল্ ম্যাল্কমের নিকট 

উপস্থিত হইলেন । ম্যাক্কম, মহা সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
লেনকৃস তত্কালে রণকুশল বীরবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল) এবং আজও 
এডওয়ার্ডের প্রতাঁপ উপেক্ষা করিতেছিল। আরল্ বলিলেন-_“্যদি 

আপনি লেনকৃসে বাস করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমার 
সমস্ত বীর অন্ুযাত্রিকবর্গ আপনার আদেশবর্ভী হইবে। কিন্তু ওয়া- 
লেস্ ইহাতে অন্বীকৃত হইলেন। কারণ. যে মহাত্মী সমস্ত হ্ষটুলগুকে 
শক্রহস্ত হইতে মুক্ত করিবেন,-এবং তাহাতে প্রাণ-বিসর্ন, করিবেন 
বলিয়! ক্ৃত-সঙ্কলল হইয়াছেন, এরূপ ক্ষুদ্র সন্কী্ণ প্রস্তাবে তিনি কি 
বলিয় সম্মত হইবেন? ওয়ালেন্ তাহার এই গুঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ 
না করিয়া ম্যাল্কমের নিকট উত্তরাভিমুখে গমন করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিলেন । 

উত্তরে গমন করিবার পূর্বে তিনি গেরিলা যুদ্ধে অবতারিত করি- 
দার জন্য একদল ক্ষুদ্র সৈন্য দীক্ষিত করিতে কৃড-সক্কল্প হইলেন। 
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রমিউলস্ রোমের পত্তনকালে ও শিবজি মহারাষ্-সাআজাজ্যের অধি- 
ষ্টাপন কালে আত্মদল বৃদ্ধির জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
ওয়ালেসও.ঠিকৃ সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেন । তিনি দীক্ষিতগণের 

সহস্র দোষ উপেক্ষা করিয়! স্কট লণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহারা 

প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তত, তাহাদিগের সকলকেই স্বদলভুক্ত করিতে 

লাঁগিলেন। অধিক কি, অনেক আয়লগুবাঁসীকেও তিনি নিজ দলেব 

'অন্তভুক্তি করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ধাহারা ওয়ালেসের দীক্ষা - 
গুরুত্ব স্বীকার করিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেককেই ওয়ালেসের নিকট 

শপথ গ্রহণ করিতে হইল। এই ক্ষুদ্র সেনা লইয়] ওয়ালেস্ উত্তরাভি- 
মুখে যাত্রা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। আরল্ ম্যালকম্ বিশেৰ 

সম্মানের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। তিনি ওয়ালেস্্কে পর্যাপ্ত 

অর্থ সাহাষ্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু ওয়ালেস তাহাঁতে অসম্মত হই- 

লেন। ওয়ালেস্ অর্থগপ্ন, ছিলেন না। পার্সীর লুষ্ঠেত ঈম্পতি 
এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, শ্ুতরাঁং অর্থের অভাব ছিল না বলিয়াই 

তিনি ম্যাল.কমের প্রস্তাবে অসন্মত হইয়াছিলেন। তিনি বরং যাই- 
বার সময় দীন ছুঃখীকে তাহার অর্থের কিয়দংশ দান করিয়া গেলেন । 

ালিংসায়ারের অদূরে ইংরাজগণ-কর্তৃক গার্গ নক্ নামে একটা নূতন 
তুর্ণ নির্শিত হয়। ১২৯৬ খীষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়ালেস্-অধিনীত 

দশাধিক-পঞ্চাশৎ বীর পুরুষ এই ছুর্ণাভিসুখে যাত্রা করিলেন । তৎ- 

কালে কাণ্ডেন থার্ওয়াল, (111:1৭৪]) নামক এক সৈমিক পুরুষের 
উপর এই ছুর্গের রক্ষা-ভার ন্যন্ত ছিল। ছুর্গের অবস্থা পরীক্ষা করি- 
বার জন্য ছুই জন গুপ্ত চর রজনীযোগে তথায় প্রেরিত হইল । তাহার 

দেখিয়া আসিল, যে ছুর্গের পরিখার উপর সেতু বিলম্বিত রহিয়াছে; 

যদিও তুর্গের দ্বার রুদ্ধ, তথাপি প্রহরী ঘোর নিজ্রাক্স অভিভূত আছে। 
ওয়ালেস্ এই সংবাদ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ক্ষুত্র সেনাদল লইয়া সেতু 

পার হইয়। দুর্গদ্ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছূর্গদ্বার সু 
অর্গলে আবদ্ধ ছিল। সেই অর্গল ভগ্ন করিয়। দ্বার উন্মুক্ত করিবার 

বিবিধ চে! হইতে লাগিল $ কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যাহত হইল । অব- 
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পেষে স্বয়ং ওয়ালেস্ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি এক গ্রচণ্ড 

করাঘাতে প্রাচীরের কিয়দংশ সহ প্রাচীর-সংলগ্ন সেই অর্থল তুলিয়! 

ফেলিলেন। তাহার এই ভীম পরাক্রমে সকলে বিশ্মিত হইল । বস্ততঃ 

শারীরিক বলে আমাঁদিগের দেশের ভীমের সহিতই কেবল গুয়ালেসের 

তুলনা হইতে পারে। ক্ষণকাল পরেই তাহার প্রচণ্ড পদাঘাতে ছুর্গদ্বার 

উন্মুক্ত হইল । সেই ভীষণ শবে ছুর্গরক্ষকদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 

দ্বার-রক্ষক শান্ত্রী সহদ। উঠিয়াই হস্তস্থিত যষ্টিঘার ওয়ালেসের মুখে 

আঘাত করিল। ওয়ালেস্ তাহার হস্ত হইতে সেই যষ্টি গ্রহণ করিয়া 

তাহার দ্বারা প্রতি-প্রহারে ঘার-রক্ষককে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন । 

তাহার পর তিনি কাপ্টেন্কে লক্ষ্য করিলেন, এবং সেই যষ্টির আঘাতে 

তাহাকেও সেই দশ! প্রাপিত করিলেন । তাহার বীর সহচরগণ ক্রমে 

তাহাব সাহাধ্যার্থ আসিয়া! উপস্থিত হইলে, ছুর্স্থ সকলেই যমালয়ে 

প্রেরিত হইল । ওয়ালেসের আদেশে কেহই বালক ও জ্রীলোকের 
গাত্রস্পর্শও করিতে পাঁরিল না। লম্বঘাঁন সেতু তুলিয়। ওয়ালেদ্ চারি 

দিন ধরিয়া সেই ছুর্গে নিরাপদে অবস্থিতি করিলেন । এই দূর্গ 

আক্রমণ ও অধিকাঁর এত নিভৃত রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে, এ কয় 

দিবসের মধ্যে এ সংবাদ ছুর্ণের বাহিরে যায় নাই। তীহার? ছুর্গপতির 

ঘী ও পুত্রগণকে মৃক্তি দিয়া__ছুর্গের বহুমূলা দ্রধাজাত লুইন করিয়! 

দুর্গের গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান পর্বক রাত্রিষোগে ফোর্ত পার হইয়! 

অদুরবর্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
এই অরণ্যের নাম মেথবেন্ অরণ্য। ইহা সেন্ট ও জন্টন্ পার্থ 

নগরের অদূরে অবশ্থিতি । ওয়ালেন্ মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। ছিলি 
এখানে আসিয়া এক তীরে একটা স্বন্দর হরিণ বিদ্ধ করিলেন। 

এই হরিণমাংসে তিনি সহচরবৃন্দকে পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করা- 

ইলেন। তথায় রজনী যাপন করিয়া তিনি প্রত্যুষে একাকী গগ্তবেশে 

সেন্ট জনষ্টন্ নগবের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরের অর্দুরে 

আসিয়া তিনি লোক ঘ্বারা' কোঁটালের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। 

কোটালেব অনুমতি পাইয়া তিনি নগর-ঘারে আসিয়া উপস্থিত হই- 



ইত্রাজ সৈন্য আক্রমণ । ৩১ 

লেন। কোটাল তাহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার নাম- 

ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আত্মগোপন করিয়া বলিলেন 

“মহাশয় ! . আমার নাম উইল্ ম্যটল কম্সন্; আমার পিতার নাম 

ম্যাল্কম্। আমি এটিক্ অরণ্য হইতে আসিতেছি। বাস-যোগ্য 
স্থানের অন্সন্ধানে আমি এই উত্তর প্রদেশে আসিয়াছি* | কোটাল 
বলিল, “মহাশয় ! আমি কোন মন্দ উদ্দেশে এই সকল প্রশ্ন করি- 

তেছি ন।; তবে সম্প্রতি পশ্চিম প্রদেশ হইতে ওয়ালেস-নামা এক 

পাপিষ্ঠ আসিয়া ইংলগ্েশ্বরের সমস্ত লোক জন মারিয়া ফেলিল, এই 

অণ্ুভ সংবাদ আসিয়াছে বলিয়াই, এরূপ জিজ্ঞানা করিতে বাধ্য 

হুইয়াছি” । ওয়ালেন্ এমনি ভাবে উত্তর করিলেন যে, কোটালের 

মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না; তিনি তাহাকে অবাধে নগর মধ্যে 

প্রবেশ করিতে দিলেন । 

কিরূপে সেন্ট জন্ঠন্ অধিকার করা যাইতে পারে,ইছার নির্ণয় রাই 
তাহার এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তর্ণদ্বার 
অতি ্থদঢ এবং ছুর্মপ্রাচীর অতি স্থুল। ইহা দেখিয়া তিনি 
এ ছুর্গ অধিকার করাব সঙ্কন্পন আপাততঃ পরিত্যাগ করিলেন। এখানে 

শুনিলেন যে, পার্থ সায়ারে ইংরাজদ্িগের কিংক্লেভন নামক একটা ছুর্গ 

আছে। সার্ জেম্স্ বট্লাব্ নামক এক জন নিষুর নাইট্: এই সময় 

এই ছুর্গের অধক্ষ্য ছিলেন । ওয়ালেস্ শুনিলেন-সেই দিন সেন্ট জন্: 

টন হইতে এক দল ইংরাজ-সৈন্য গিয়া! নেই ছূর্গের বলবৃদ্ধি করিবে । 
এই সংবাদ শুনিবামাত্র ওয়ালেস্ তাহাদিগকে পথে আক্রমণ করা 

স্থির করিলেন; এবং গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়। যেথবেন্ অরণ্যা- 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আসিবার কালে কাহাকেও কিছু 

বলিয়। আনেন নাই, সেই জন্য তাহার সহচরের! তাহার বিষয়ে নিতান্ত 

ভাবিত হইয়াছিলেন। তাহার! দূর হইতে ওয়ালেসের শৃঙ্গরব গুনিয়! 
মুত দেহে জীবন প্রাণ্ত হইলেন। ওয়ালেস্ শৃঙ্গধবনি করিতে করিতে 

যেমন অরণ্যমধ্যে প্রবি্ হইলেন, অমনি চতুদ্দিক হইতে তাহার সহ- 

চরবৃন্দ আসিয়। তাহাকে ঘিরিয়! দ্রাড়াইল। তিনি তাহার্দিগেরনিকট 



৩২ ওয়ালেনের জীবনবৃর্ত। 

আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাহারা তদীয় অভিপ্রায় 

অবগত হইবামাত্র শীঘ্র রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়1 জ্ছন্দর শৃঙ্খলায় অরণ্য 

হইতে বহ্হ্গত হইলেন । 
তাহার! টে নদীর তীরবর্তাঁ নিবিড় বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়! 

ইংরাজদিগের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিন 

জন অশ্বারোহী চলিয়া গেল, তাহার অব্যবহিত পরেই অস্ত্রশস্ত্র 
সুসজ্জিত নবতিসংখ্যক ইংরাজ অশ্বারোহী পরিদষ্ট হইল। ওয়ালেন্ 
ও তৎ্সহচরবুন্দ সিংহের ন্যায় লক্ষ প্রদান পূর্বক তাহাদিগের মধ্যে 

আসিয়া! পড়িলেন। এই হঠ আক্রমণে তাহারা সকলেই প্রথমে 

স্তস্তিত হইল। অবশেষে আক্রমণকারিগণের অভিপ্রায় বুঝিতে 

পারিয়! ইংরাজের। আক্রমণকারীদিগের প্রতি বর্ধাক্ষেপ করিতে লাগিল, 

এবং সবেগে তীহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালিত করিয়া! তাহাদিগকে 

ভূপাতিত করিবে সঙ্কর্প করিতেছে, এমন সময়ে ওয়ালেস্ সদলে ভীমা 
রবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সম্বরণ 

কর। ইংরাজদ্িগের অসাধ্য হইয়া উঠিল। প্রথম আক্রমণেই অসংখ্য 
ইংরাজ ধরাশায়ী হইল । ওয়ালেসের বর্ষা সহসা ভগ্ন হইলে তিনি 

গদাহন্তে তাড়িতবেগে শক্রদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন । মত্ত হস্তী 

যেমন শুগ্ডাঘাতে সম্মুখের সমন্ত দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ 
ওয়ালেন্ প্রচণ্ড গদার আঘাতে অসংখ্য ইংরাজ অশ্বীরোহীকে অশ্ের 

সহিত ভূপাতিত করিতে লাগিলেন । শ্বয়ং সার্ জেমস বট্লার এই 

সৈনিকদলের অধিনায়ক ছিলেন । তিনি অশ্ব হইতে নামিয়া অপা- 

ধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । কিন্ত ওয়ালেসের প্রচণ্ড 

অসি প্রচগুবেগ তাহার যন্তকের মধ্যদেশে পতিত হইয়া তাহার 

দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। ইংরাজ্বসেনা তাহাভেও ভগ্নহৃদয় না 

হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিন। কিন্তু শ্বজাতি-প্রেম ও শ্বদেশান্থু- 

রাগের বলবতী উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত বীরবৃন্দের বেগ ধারণ করে, 

কাহার সাধ্য? ইংরাজেরা ক্রমে হতবল হইয়া রণস্থলে ব্রিগুণিত- 

বিংশতি-সংখ্যক সহচর রাখিয়া সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া কিংক্রেতেন হ্ুর্গী- 



কিংকেভেন্ ছুর্গের অধিকার ও দাহন। ৩৩ 

ভিমুখে পলায়ন করিল। ছুর্গাত্যন্তরে শন্ত্রধারী পুরুষ অতি অল্পই ছিল। 
ছুর্গবাসীর মধ্যে স্ত্রী ও যাজকের সংখ্যাই অধিক ছিল। তাহারা ছুর্গ- 

প্রাচীরের উপর হইতেই এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন ; এক্ষণে সেতু 

বিলম্বিত ও দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয় প্রাণভয়ে পলায়মান সেই সৈনিক- 

বৃুন্দকে আশ্রয় প্রদান কবিলেন। কিন্তু যৎ্কালে সেতু বিলম্বিত ও 

ছুর্ণদ্ধার উন্মুক্ত হইয়ছিল, নেই অবকাশে শক্র মিত্র মিশ্রিতভাবে 

ুর্গাত্যন্তরে লব্বপ্রবেশ হইল। ওয়ালেন্ ও তদীয় বিজয়ী সহচর- 

বৃন্দ ছুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া-বাঁল ও ভ্ত্রী এবং দুই জন যাঁজক 
ব্যহগীত আর সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন । এই যুদ্ধে ওয়া 

লেসের পাঁচ জন মাত্র সঙ্গী নিহত হয়। ওয়ালেস্ ছুর্ের বাহিরে ও 

অভ্যন্তরে যে সকল মৃত দেহ ছিল, নে সমস্ত নমাধিনিহিত করিয়া, সেতু 

উত্তোলন ও দ্বারমুক্ত করিয়া! নিরাপদে ছুর্গনধ্যে অবস্থিতি করিতে 

লাগিলেন। ৪ 

সাত দিন এখানে বিশ্রাম করিয়া ওয়ালেন্ আর এখানে থাক 

উচিত নয় ভাবিয়। ছুর্গের যাবদীয় বহুমূল্য দ্রব্য লু্টনপূর্ববক রাত্রিযোগে 
অনুরবত্তাঁ “সর্টউড্ সা” নামক অরণ্যে লুক্কায়িত করিয়! রাখিয়া আসি- 
লেন; ফিরিয়] আসিয়। বন্দীদিগকে উন্মুক্ত করিয়! ছুর্দে অগ্নি প্রদান 

পুর্ব্বক পুনরায় সেই অরণ্যে আঁসিয়! উপস্থিত হইলেন । দশ্যামান ছুর্গের 

প্রচণ্ড অগ্নিশিখ! চতুদ্দিকস্থ অধিবাসিবৃন্দকে প্রকৃত ঘটন] জানাইল । 
এদিকে কাপ্টেন্ বটলারের বিধব। রমণী উদ্ুন্ত হইয়। সেন্ট জনষ্টন্ 

দুর্গের অধাক্ষ সার জিরাডহেরনের (910 09187017019) নিকট 

আসিয়৷ আমূল সমস্ত ঘটন। বিবরিত করিলেন। হেরন বুঝিলেন__ 

কৃহকী ওয়ালেসেরই এই কার্ধ্য ; বুঝিরা তৎক্ষণাৎ সহল্ স্থৃসজ্ভ্বিত 
অশ্বারোহী সৈনা লইয়া তাহার অন্ছসদ্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। 

এদিকে ওয়ালেদে আকরুমণ-আশঙ্কায় অরণ্যমধ্যে একটী মুন্দর 
কাষ্ঠ নির্মিত দুর্গ প্রস্তত করিলেন; ছয়টা চক্রাকার কাষ্ঠনির্শিত 
প্রাচীরে ছুর্গটীকে আবৃত করিলেন; প্রত্যেক প্রাচীরে ছুইটী করিয়! 
ওগ্ত দ্বার রাখিলেন, অভিপ্রায্ন এই যে, এক একটী প্রাচীর শক্ত 



৩৪ ওয়ালেসের জীবনরৃত । 

হুস্তগত হইলে, তাহার! গুপ্ত ঘ্বার দিয়! ক্রমেই পশ্চাঘর্ভী প্রাচীরের 

আশ্রয় গ্রহণ করিধষেন; সমস্ত প্রাচীরগুলি শক্রগণের হস্তগত হইলে 

তাহারা শেষ গুণ দ্বার দিয়! নিবিড়তর অরণামধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

কিংকেভন্ যুদ্ধে নিহত সার্ হন্ বট্লারের পুত্র লার্ জেম্ন্ বট- 

লার্ পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আক্রমণকারী ইংরাজ- 

সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ছুই শতমাত্র অশ্বা- 

রোহী সঙ্গে লইয়' অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য' 
লইয়। সাঁর্ জিরার্ড অরণ্য ঘিরিয়া রহিলেন। বালার্ যখন সসৈন্যে 

আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, তখন ওয়ালেসের ছুর্ণ সমাপ্ত হয় নাই। 
ওয়ালেন্ অধিকাংশ সঙ্গীদগকে ছুর্গের সমাঁপনে নিধুক্ত করিয়। 

অল্পমাত্র অনুযাত্রিক সঙ্গে লইয়! ছুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন । ইংরাজ- 

দিগের সঙ্গে এক শত চল্লিশ জন তীরন্দাজ ও অশীতিসংখ্যক বর্ষাধারী 
ছিল। কিন্ত ওয়ালেসের সঙ্গে বিংশতি জন মাত্র তীরন্দাজ ছিল। 
ওয়ালেসের নিজ হস্তে এক খানি প্রকাণ্ড ধন্ু ছিল। ইহা তিনি 
ভিন্ন আর কেহই টানিতে পারিত না। ভিনি বৃক্ষশাখা-নির্মিত 

ক্লতিম ছুর্গমধ্য হইতে এই ভীম ও প্রকাণ্ড ধছগতে বাণযোজন। করিয়! 

খ্য ইংরাজকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার তীরন্দাজ 

সকল ইংরাজ তীরন্দাজগণ কর্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল দেখিয়া 
তিনি তাহার্দিগকে শাখাভ্যন্তরে অধিকতর গুপ্ত-দেহ হইয়া! বাণ নিক্ষেপ 

করিতে বলিলেন, এবং শ্বয়ং অশ্রাস্তভাবে ধনু আকর্ষণ করিতে 

লাগিলেন । অবশেষে ভিনিও কণঠদেশে বাঁণবিদ্ধ হইলেন। সৌভাগ্া- 
ক্রমে তিনি গলদেশে লৌহকলার (0০117) পরিধান, করিয়া- 

ছিলেন, এই জন্য সেই বেধ সাংঘাতিক হয় নাই। তাহার তীক্ষু 
দৃষ্টি ভক্ষণাঁৎ আততায়ীর উপর পতিত হইল। তিনি অকুতোভডয়ে 
সলীল গতিতে হুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া! পলায়নোন্ুখ অপরাধীকে 

ধরিয়। খড়গ দ্বারা তাহার কচ্ছেদ করিলেন। ভিনি শ্বপ্নং অসাধারণ 

বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে, ও তাহার অমোঘ শরে পঞ্চদশ 

ইরাজ শমন-সদনে প্রেরিত হইল বটে, কিন্ত তাহার ধনুর্ধরের ক্রমে 



সর্টউভ্সা অরণ্যের যুদ্ধ। ৩৫ 

ইংরাজশরে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় চতু্দিকে ইংরাজ- 

সেনা আসিয়। তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। হয়, রণস্থলে প্রাণ- 

ত্যাগ করিব, নয়-_রণে জয়লাভ করিব, ওয়ালেসের এই উদ্দীপন. 

বাক্যে সেই ভগ্রহ্থদয় ক্কটসেনা আবার নবীন উৎসাহে মাতিয়া 
উঠিল। মধ্যাহ্ছকাল সমাগত। অসংখ্য ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইবার জন্য তীহার পার্থখে কেবল পঞ্চদশ-মাহ বীর 
'অবস্থিতি আছে, এমন সময় নিহত বট্লারের ভাগিনেয় উইলিয়ম্ 

লোরেন্ বহস! তিন শত সৈন্য লইয়! বনপ্রাস্ত হইতে আবিভূতি হইয়! 
্ষট্দিগকে আক্রমণ করিল। বট্লার্পুত্ত্র সার জন্ আসিয়া লোরে- 

নের সহিত যোগ দ্রিল। এদিকে সার্ জিরার্ভ হেরন্ এরূপ ভাবে 
বন ঘিরিয়া আছেন যে, ওয়ালেস্ বন হইতে সহস। পলায়ন করিতেও 

অক্ষম । তীহারা অতি নৈপুণ্যের সহিত এই সমবেত ইংরাজসেনার 
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । কিন্ত এরূপ অবস্থা আর নিরাপদ 

নহে বুঝিয়া, ওয়ালেস্ আর একটা হুর্গের অভ্যস্তরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। কিন্ত ক্রমে ক্রমে তীহাক্স প্রান অধিকাংশ সঙ্গী রণস্থলে 
প্রাণত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি যুদ্ধস্থলে জীবিতাবন্থায় শত্রহস্তে 
পতিত হওয়া অপেক্ষা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্ণগ করাই 
শ্রেয় মনে করিয়! অল্প মাত্র সহচর সহ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন । 
প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় তিনি এক লক্ষে বটলারের সম্মুখে আসিয়াই 
লবেগে তাহার উপর এক খড়গাঘাত করিলেন! খড়ের বেগ শাখায় 

প্রতিহত্ব হওয়ায় সে আঘাত সাংঘাতিক হইল না বটে; কিন্ত 

ঘট লার আ্যাহত হইয়। মূচ্ছণপন্ন ও ভূপতিত হইলেন । তৎক্ষণাৎ অসংখ্য 
ইংরাজসৈন্য আসিয়। মুচ্ছিত ও আহত সেনাপতিকে স্থামশস্তরিত 
করিল। লোরেন্ এরই দৃশ্যে মর্দাহত ও ক্রোধোন্দীপ্ত হইয়। 

লবলে আসিয়া! ওয়ালেস্ ও তদীয় রণবীরগণকে ঘিরিয়া ফেলিল 
ওয়ালেসের প্রথর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ্ষ লোরেনের উপর পতিত হুইল। 
ওয়ালেন্ মুহূর্ত মধ্যে ভাড়িত বেগে লক্ষপ্রদান পূর্বক লোঁয়েনের 
লম্মুখে আরিভূতি হুইলেন। লোরেনের সাহ্বাধ্যার্থ কেহ উপস্থিত 



৩৮ ওয়ালেসের জীবনর্ত। 

হইবে ?” এই অন্থশোচন] তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সে আর' 

থাকিতে পাঁরিল না, ওয়ালেসের নিকট অশ্র্জলের সহিত নিজের পাপ 

স্বীকার করিয়। ক্ষম! প্রার্থনা! করিল । ওয়ালেস্ তাহার অনুতাপ অকৃত্রিম 

বুঝিয়। তাহাকে ক্ষমা) করিলেন; অনস্তর তাহার পরিচ্ছদ পরিধান 

পূর্বক রমবীবেশে দক্ষিণ তোরণদ্বার দিয়া সবেগে বহির্গত হইলেন। 

*ওয়ালেন্কে গৃহে আৰদ্ধ করিয়া আমি চলিয়া ছসিতেছি, তোমরা 

শীপ্ব আমার গৃহে তাহাকে শৃঙ্খলিভ কর” এই কথা৷ বলিয়া ওয়ালেন্' 
অস্ত্রধারী পুরুষগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া ও তাহাদিগকে অন্য 
কার্য্যে আবদ্ধ রাখিয়া ক্রতপদ্দে “এল্কোপার্কের” অভিমুখে ধাবিত 

হইলেন । তাহার ভ্রতগমনে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ উপস্থিত 
হইল। তাহার! তাহার পশ্চাঘ্বস্তী হইল। ওয়ালেস্ রুদ্ধ সিংহের 
ন্যায় ফিরিয়! তাহাঁদিগের অগ্রগামী ছুই এক জনকে বধ করিলে, 

অবশিষ্টরা ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি বির্ষিত্বে অভীপ্সিত স্থানে 

আপিয়! উপস্থিত হইলেন। 

যষ্ঠ অধ্যায়। 

ওয়ালেসের অন্থুসরণ--তৎ্কর্ডুক ফডনের শিরশ্ছেদ ॥ 

কার্সের হস্তে হেরনের পতন । 

গাস্ব ছুর্গ-_ফড়নের প্রেতমূর্তি-_ওয়ালেসের 

খড়গাঘাতে বট্লারের মৃত্যু-- 

টর্উডে বিধবা! রমণীর গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ-_ 

পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ 

ডন্ডাফে ও গিল্ব্যাঙ্কে গমন। 

১২৯৬ শ্রীষ্টাব্বের নবেম্বর মাসের তাঁমসী নিশিতে ওয়ালেস্ সেন্ট 

জনষ্টরুন হইতে পলাইয়। অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করিলেন। ওয়ালেসের 
পলায়ন কালে যে ছলস্থুল ব্যাপার উপস্থিভ হয়, দেই অবকাশে 

ওয়ালেস্-গ্রণয়িনী অতর্কিতভাবে অত্তহিত হয়। ওয়ালেস্ নিজ 



ওয়ালেসের অনুসরণ । ৩৯ 

পলায়ন-পথে যে সকল সৃতদেহের শ্রেনী রাখিয়া গিয়াছিলেন, শক্ররা 

সেই শ্রেণী ধরিয়া! “এল্কোপার্কে” আসিয়! উপস্থিত হইল । শক্রদিগের 

সঙ্গে একটী শিকারী কুকুর ছিল। তাহারা শয়ালেসের গুপ্ত স্থান খু'জিয়া 
বাছির করিবার জন্য ভাহা€ক ঘথায় ছাড়ির! দিল। এই কুকুরের 

সঙ্গে সঙ্গে এক শত অস্ত্রধারী পুরুষ যাইতে লাগিল | এদিকে 
সেনাপতি বট লার. ত্রিশত সৈন্য লইয়া! এল্কে। পার্ক ঘিরিয়া রহিলেন 
এবং সেনাপতি হেরন্ হুই শত সৈন্য লইয়া চরম কালে তীহাদিগের 

পাহাধ্য করিবার নিমিত্ত অদুরে অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন। চত্বা- 
রিংশৎ্-মাত্র স্কটিশ রণবীর সেই দশগণিত ইংরাজসেনার করাল কবল 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিক শক্র পরিবেষ্টিত__পলাইবার পথ 
নাই, ক্ৃতরাং যুদ্ধ প্রদান করা ভিন্ন তাহাদিগের আর পক্ষাস্তর ছিল 

না। অতএব তাহার! যুদ্ধ প্রদান করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই 
ক্ষুদ্র বীর সেন! এরূপ প্রচণ্ডবেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিলঃ যে 
প্রথম আক্রমনেই চল্লিশ জন ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। বটলারের 
সৈন্য ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িল। তাহাদিগের শিথিলতা দেখিয়া 
ওয়ালেস্ সদলে শ্রেনী ভেদ করিয়া আপনাদিগের ছুর্গাভিমুখে ধাবমান 

হইলেন । ভীহার। ক্রতপদে টে নর্দীর তীরে আসিয়া! উপস্থিত হই- 

লেন। টে নদীর অপর পারে তীহাদিগের ছূর্গ। ভীহারা হাটিয়া 

টে নদী পার হইবেন ভাবিয়াছিলেন ; কিন্তু আসিয়া দেখিলেন-__ 
টে অভি গভীর, এবং বিন! সম্ভরণে ইহা পার হওয়া অসম্ভব। তাহার 
সহচর-বৃন্দের অধিকাংশই সমন্তরণ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া 

তাহাকে অগত্যা সে সক্কল্প পরিত্যাগ করিতে হুইল। নদীজলে প্রাণ 
বিসর্জন করা অপেক্ষা, রণক্ষেত্রে শক্ররুধিরে পিতৃলোকের অর্পণ 

করিতে করিতে প্রাণ উৎসর্গ কর! সর্বথ! শ্রেয় মনে করিয়া সেই 

ৰীরদল ফিরিয়া পরিত্যক্ত রণভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। 
বটলার্ এই বীরবৃন্দের পুনরাগমনে ভীত না হইফ়্! ছত্রভঙ্গ সেনাকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অমিত তেজে ভাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন । 

কিন্ত উৎসর্গারুতীবন, শ্বজাতি-প্রেমিকের বেগ ধারণ করে কাহার. 



৪০ ওয়ালেমের জীবনরৃত্ত । 

সাধ্য ? সেই দৈবীশভি-সম্পন্ন বীরবৃন্দ লমরক্ষেত্রে অদ্ভুত রলকৌশল 

প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । বোঁধ হইল, যেন কোন টবীশক্তি ভাহা- 

দিগকে রণে অজেয় করিয়া দিয়াছেন। দৈবীশক্তিবলেই সেই অঙ্গলি- 

মাত্রে গণনীয় জাতীয় দল অসংখ্য ইংরাজের মৃতদেহে রণক্ষেত্রকে 
শ্শানক্ষেত্র করিয়! তুলিল। ছুই বীরের যুদ্ধে সর্বগুদ্ধ একশত ইংরাজ 
ধরাশায়ী হয়। অবশেষে বটলার্ ভগ্নহদয় হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ 
পূর্বক অদুরবস্তা সেনাপতি হেরনের দহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। 
সেই অবসরে ওয়ালেন্ স্তদীয়্ নিহতাবশি্ট ষোড়শমাত্র সহচর লইয়। 

বাধে রণস্থল হইতে গ্রস্থান করিলেন । 

এদিকে বট.সার্ হেরন্ কর্তৃক সমবেত সেনা লইয়! রণস্থলে উপস্থিত 
হইলেন। রণস্থল শুন্য দেখিয়! তাহারা ওয়ালেসের অনুসন্ধানার্থে 

আবার সেই শিকারী কুকুর প্রেরণ করিলেন। অদ্ভুত-শক্তি-সম্পন্ 
কুকুর ওয়ালেদের পথ চিনিয়! ফেলিল। তিনি তখন গ্াঙ্ক অরণ্যের 

অভিষুখে গমন করিতেছিলেন। তাহাকে অগত্য। সে পথ পরিত্যাগ- 

পূর্বক ছুরারোহ পর্বতশুঙ্গে উঠিতে হইল। “ফড্ন” নামক আয়র্লগুবাসী 

তাহার এক জন অঙ্ছ্যাত্রিক উহার সহিত যাইতে অস্বীকৃত হইল। 

তাহাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া! ওয়ালেস্ তত্ক্ষণাঁৎ তাঁহার শিরো- 

শ্ছেদন পুর্র্বক তদীয় মৃতদেহ তথায় ফেলিয়া সদলে অধিত্য কাভিমুখে 
যাত্রী করিলেন। ওয়ালেসের অজ্ঞ।তসারে টিফিন ও কার্লে নামক 
ভদীয় সহচরঘয় তাহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সেই প্রদেশের কোন 
নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়! রহিলেন। 

এদিকে বট লার্ ও হেরন্ হতাবশি্ পঞ্চশত ইংরাজ মৈন্য লইয়। 
তথায় আমিয়। উপস্থিত হুইলেন। কুকুর ফডনের মৃতদেহ ফেলিয়। 

এক পাদও অগ্রসর হইল না। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে সেই মৃতদেহ 
নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় কালে ও স্টিফেন অতর্কিত ভাবে 
আসিয়! তাহাদিগের সহিত মিলিত হইল। সে গোলমালে কেহই 

তাহাদিগকে শক্রপক্ষীয় বলিয়। চিনিতে পারিল না। হেরন্ নিপুণ 

হইয়! সেই নৃতদেহ পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় কার্লে তাহার 



কার্লে ও ঠীফেনের অনুসন্ধান । ৪১ 

তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা তাহার কদেশে এক সাংঘাতিক আঘাত 

প্রদান করিলেন। আঘাত করিয়াই তাহার] ছুইজনে অদৃশ্য হই- 

লেন। এ দিকে সেই আঘাতেই হেরন্ ধরাশায়ী হইলেন। সকলেই 
স্থির করিল যে, ওয়ালেস্, নিশ্চয় অদূরে অবস্থিত আছেন, তিনি 
বা তৎসহচরবৃন্দের অন্যতর ভিন্ন এ কার্য আর কেহই করে 
নাই। হেরনের মৃত্যুতে ইংরাজসৈন্য বিষারসাগরে নিমগ্ন হইল। 
বট্লার্ বিলুগ্ধৈর্ধ্য হইয়া উচ্চৈঃম্বরে কাদিতে লাগিলেন । তিনি 

কিছুকাল নিষ্পন্দ ও নিশ্চে হইয়া রহিলেন। পরে কথঞ্চিৎ, ধৈর্ধ্যাব- 

লম্বন' করিয়া চল্লিশ জন পৈন্যসহ হেরনের মৃতদেহ সমাধিনিহিত 

করিবার জন্য সেন্ট জনুষ্টনে প্রেরণ করিলেন ; এবং অবশিঞ্ সৈন্যকে 
নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া ওয়ালেসের অন্ুসন্ধানার্থ নান! দিকে 

প্রেরণ করিলেন । স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য লইয়! অদুরবন্তাঁ বন রক্ষা 
করিতে লাগিলেন। ৪ 

ওয়ালেস্ অধিত্যকা প্রদেশের কিয়ন্দুর উঠিয়া প্রিয় সহচর কার্লে 
ও ট্টিফেন্কে না দেখিয়া! তাহাদিগকে শক্র-পরিগৃহীত মনে করিয়] 
শোকাকুলচিত্তে তথ! হইতে নামিলেন-__ও চতুদ্দিকে অনুসন্ধান আরম্ভ 
করিলেন । অন্সন্ধানকরিতে করিতে অবশেষে তাহার! গাঙ্ক ছুর্গে 

আসিয়। উপস্থিত হইলেন। ছুূর্গের প্রশস্ত ও বায়ুসঞ্চালিত দালানে 
ডাহার' শ্রাস্তিদুর করিতে লাগিলেন । পার্খবস্তী কৃষক ভবন হইতে ছুইটা 

মেষ আনিয়। কাটিয়! রন্ধনপূর্ববক তাহারা প্রবল ক্ষুধা নিবারণ করি- 
লেন। আহারান্তে তাহার! বিশ্বাম করিতেছেন, এমন সময় অদৃর- 

স্থিত পাহাড় হইতে শৃজধ্বনি শ্রবণগোচর হইল। এইরূপ শৃধ্বনি 
করিয়া ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণকে একত্বিত করা স্কট্লগবাসীদিগের একটা 
প্রথা ছিল। এ শৃঙ্গধ্বনি কে করিল, জানিবার নিমিত্ত কৌতুহলোদ্দীপিত 
হইয়। ওয়ালেস্ প্রথমে ছুই জনকে পাঠাইলেন। কিস্ত সেছই জন 
ফিরিল না । আবার সেই শৃঙ্গরব শ্রুত হইল, ওয়ালেদ্ আবার ছুই জনকে 
পাঠাইলেন। এ ছুই জনও ফিরিল ন1। নে শৃঙ্গরবও শ্রবণবিদারণপূর্বাক 

প্রবাহিত হইতে লাগিল। ওয়ালেদ্ অধীর হইয়া এবার অবশিষ্ট নয় 



৪২ ওয়ালেসের জীবধনবৃত্ত। 

জনকেই পাঠাইলেন। কিন্তু সে নয় জনেরও কেহই ফিরিল না| 

তিনি এক।কী সেই বিজন প্রদেশে বসিয়া ঘোরতর চিস্তায় নিমগ্ন 

হুইলেন। একে ঘোর! রজনী, তাহাতে সেই বিজনপ্রদেশে সেই প্রকাণ্ড 

অট্টালিকা একাঁকী আসীন ; তাহার উপর বন্ধুগণের অদর্শনজনিত 
যাতন1--এই অবস্থায় ওয়ালেসের মস্তি ভুর্বল হইয়। উঠিল, তাহার 
কল্পন। উন্ম[দিনী হইল । তাহার বোধ হইল যেন তাহার শক্রর। এ শৃগ- 

রব করিতেছে । তিনি অসি নিক্োবিত করিয়া! শব্দের অভিমুখে ধাবিত 

হইলেন। ছুর্গের দালান পরিত্যাগ করিয়া ফাইবেন, এমন সময় তাহার 

বোঁধ হইল, যেন দরলানের দ্বারে “কডন্* তদীয় মস্তক করে ধারণপূর্ববক 

দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তাহাকে দেখিতে পাইয়া যেন সে সেই মুওড 

তদীয় চরণাভিমুখে প্রক্ষেপ করিল $ কুড়াইয়া লইয়া! যেন আবার 

প্রক্ষেপ করিল। তাহার রুধির ভয়ে ঘনীভূত হইল । তিনি নিশ্চয়ই 
ক্বের করিলেন_ ইহা “ফডনের” প্রেতযোনি-_মানবী মূর্তি নহে। ভয়ে 
আকুল হইয়া তিনি তথ! হইতে প্রস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দ্বারে 

“ফডনের” প্রেতমূর্তি দণ্ডায়মান, জ্তরাঁং তিনি সে দিক্ দিয়া প্রস্থান 

করিতে সাহস না করিয়া! একটী রুদ্ধ জানালার কপাট পদ।ঘাতে 
দ্বিথ্ডিত করিয়া তথ! হইতে এক লক্ষে দশ হস্ত নিষ্রে পতিত ভুইয়া 

তাড়িত বেগে তথা হইতে অন্তর্ধধন করিলেন । 

ত্দ্ররবর্তিনী নদী পার হইয়া ওয়ালেম্ আপনাকে নিরাপদ মনে 

করিলেন । তখন তিনি সেই ছুর্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । 
তাহার বোধ হইল যেন তর্গ জলিতেছে; তিনি “ফডনের” প্রেত- 

মুর্তিকেই ইহার কারণ স্থির করিলেন। ফডনের প্রেতাত্মাই, ভাহার 

সঙ্গীদিগকে লইয়া গিয়া মারিয়াছে, তাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়-বদ্ধ 
হইল। ভৎকালে এরূপ ভৌতিক ভত্ন ও ভৌতিক বিশ্বাস প্রায় 
অনেকরই ছিল। ওয়াঁলেন্ এই ভৌতিক উৎপাতে ভীত ও বিষণ্ন 

হইলেন। তিনি নদীতীরে বেড়াইয়া বেড়াইয়া' অতি কাতর ভাবে 
ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন; উম্মত্তের ম্যায় কীদিতে 

কাদিতে ভগবানের নিকট তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন । 



বট্লার নিহত । ৪৩ 

সহসা উধাদেবী পুর্ব্বাকাশে হাসিয়া! উঠিলেন। রজনীর ভিমিররাশি 

। স্থর্্যভয়ে পলায়ন করিয়া পর্বত-গুহায় লুকায়িত হইল, এমন সময় 

বট্লার্দূর হইতে ওয়ালেস্কে দেখিতে পাইলেন। তিনি স্ষট্দিগের 
গতিরোধ করিবার মানসে সেই নদীতীরে অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে- 
ছিলেন, ওয়ালেন্কে দেখিয়াই সবেগে তদভিমুখে অশ্ব চালিত করি- 

লেন; এবং তথাঁষ আসিয়। ওয়ালেনকে তাহার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা 

ক্ুরিলেন। ওয়ালেন্ আত্মগোপন করিয়া বলিলেন, তিনি সার জন্ 
য়ার্টের নিকট কোন সংবাদ লইয়া ষাইতেছেন। বট্লার্ বলিলেন, 

“তুমি মিথ্যা বলিতেছ, ভুমি নিশ্চয়ই ওয়ালেসের অন্থুচর”-_এই 
বলিয়াই তিনি অসি নিক্োষিত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন । 
ওয়ালেসের শাণিত তরবারি নিমেষমধ্যে উত্তোলিত হইয়া বট্লারকে 
ছিন্পদদ করিয়া ফেলিল। পদহীন ইংরাজ-সেনাপতি তৎক্ষণাৎ 

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। ওয়ালেস্ তদীয় অশ্র বন্নাধারণ 
পূর্বক এক খডগাঘাতে মুহুর্ত মধ্যে বটলারকে ছিন্নমুণ্ করিয়। ফেলি- 
লেন। এক জন ইংরাজ-সৈনিক দূর হইতে সবেগে তাহার নিকট 
আপিয়। উপস্থিত হইল। ৬য়ালেস্ তাহার বর্ষ। কাড়িয়! লইয়! উল্লম্ষন 

পূর্বক বট.লারের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক ভাঁড়িতবেগে ডাল্রিয়ক 
অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন । অসংখ্য ইংরাজ তাঁহার পশ্চা্ভী হইল। 

যাহারা অতি নিকটে আসিতে লাগিল, তাহার] 'ওয়ালেন্ কর্তৃক তৎক্ষণাৎ 
নিহত হইতে লাগিল। এইক্ল্পে অসংখ্য ইংরাজ-রক্তে জন্মভূমি প্রক্ষা- 

লিত করিতে করিতে ওয়ালেস নক্ষত্র-বেগে ছুটিতে লাগিলেন । বটলা- 
রের অত্যুঞ্চরুষ্ট অশ্বও এই তাড়িত গমনে ক্রমে রুদ্ধশ্বাস হইয়1 পড়িল । 
ওয়ালেস্ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্বক অর্ধ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করি- 

লেন। অর্থ ক্রোশ দূরে আসিয়া! আর একটী অশ্ব পাইলেন । সেই অঙ্খে 
আরোহণ করিয়! যেমন তাহাকে চালিত করিলেন, অমনি অসংখ্য 

ইংরাজ-সৈন্য তাহার পশ্চাবত্রী হইল। ছিনি প্রচণ্ড বেগে অশ্ব 
চালিত করিলেন, তথাপি কেহ কেহ তাহার অতি নিকটবস্তাীঁ হইতে 
লাগিল। তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ শাণিত ভরবারির কবলস্থ 
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করিতে লাগিলেম। এইরূপে বিংশতি জম ইংরাঁজ নিহত হইল । 

অবশেষে ওয়ালেস এক জলার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
কিন্ত তাহার অশ্ব পড়িয়! গেল, আর উঠিতে পারিল না । তাহাকে 
অগত্যা আবার পদ-ব্রজে যাইতে হইল. তিনি অতি প্রচণ্ড বেগে 

ধাবিত হুইয়। শক্রদিগের দৃষ্টিপথাতীত হইলেন; অবশেষে তিনি 
ফোর্তের তীরে আসিয়। উপস্থিত হইয়! কাশ্বকৃূস নগরের নিকট ইহা! 
উত্তরণ পূর্বক শক্রদিগের হস্ত হইতে আপাতত রক্ষা পাইলেন। 

এইরূপে অন্গসরণকারিদিগের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া 

ওয়ালেস্ ভরউভ্ অভিমুখে যাত্রা করিজেন। পর দিন অরুণোদয় 

মা হইতে তিনি তথায় এক পূর্বপরিচিত বিধব। রমণীর গৃহে আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন। তাহার অবসন্ন শরীর যে বিশ্রামের জন্য একাস্ত 

লালাক্িত হইয়াছিল, এখানে আসিয়া তিনি সেই বিশ্রাম লাভ 

ফরিঠলন | বিধবা রমণী শ্বয়ং ওয়ালেসের জন্য পাকাদি ক্রিয়ায় 

নিযুক্ত হইলেন। তদীয় কুটীর ওয়ালেসের পক্ষে নিরাপদ নহে 
থলিয়া রমণী অুরবস্তাঁ বনমধ্যে বৃক্ষতলে তীহার জন্য একটা শষ্য! 
পাতিয়া দ্রিলেন। রমণীর ছুই পুত্র তাহার শুশ্রবায় শিরত রহিল। 
এদিকে তিনি ওয়ালেসের সঙ্গিগণের সংবাদ লইবার জন্য এক জন 

স্রীলোককে গাস্ক হুর্গাভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং ওয়ালেসের 

আগমন-বার্ভা প্রদান করিবার নিমিত্ত তীহার আর একটী পুত্রকে 
ছুনিপেসে তদীয় পিভৃব্যের নিকট প্রেরণ করিলেন । 

এই সংবাদ পাইয়াই তদীক্গ পিতৃব্য তথায় আপসিয়। উপস্থিত হইলেন। 

গুয়ালেসের সহিত তীহার অনেক কথোপকথন হইল। তিনি ওয়ালেসের 

উদ্যমকে উম্মাদ-বিজত্তিত বলিয়া উপহাস করিলেন এবং বলিলেন-_. 

"তুমি একাকী এড্ওয়ার্ডের সেনাসাগরে ঝাঁপ দিয়া কেবল আপনিই 

ডুবিষে, ছুঃখসাগরে নিমগ্ন স্বদেশকে কখন তুলিতে পারিবে না। 

অতএব আমার অন্ুরোধ-_তুমি এ অসাধ্য সাধনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ- 
পূর্বক এড্ওয়ার্ডের অধীনে একটী লর্ডশিপ্ গ্রহণ করিয়া! স্থখে ও 
নচ্ছন্দে কালযাপন কর। এডওয়ার্ড যে ইহাতে সম্মত হইবেন, ত্ধি- 
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বয়ে আমার সনোহ নাহ ।” এই বাক্য ওয়ালেসের কর্ণে অতি কর্কশ 

লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন--“তিনি হয় স্কট লণ্ডে শাস্তি 
পুনঃ স্থাপিড় করিবেন, নয় সেই সাধনায় জীবন বিষর্ন দিবেন, ক্কট.- 
লণ্ড পরাধীন থাকিতে তিনি কোন ন্দুখের প্রার্থ নহেন।” ধন্য ওয়া 

লেন! ধন্য তোমার ম্বজাঁতিপ্রেম ! তোমার ন্যায় রাজনৈতিক সন্গ্যা- 
সীর চরণরেণু যে দেশে পড়ে, সে দেশের চিরদাসত্বও বিদূরিত হয় ! 

*  ওয়ালেসের দৃষ্টাস্তের মোহিনী শক্তিতে পিতৃব্যের মত পরিবর্তিত 
হইল। তিনি অন্তরের সহিত ওয়ালেসের উদার সঙ্কল্লের অনুমোদন 

করিলেন। তীহাদ্দিগের কথোপকথন, কালে ও ট্টিফেনের সহস। 

আবিষ্ভাবে স্থগ্রিত হইল। দলপতি ওয়ালেস্কে নিরাপদে ও সুস্থ 

শরীরে তথাষ অবস্থিত দেখিয়া তাহাদিগের আনন্দের আর ইয়ত। 

রহিল না। তাহার। কি উদ্দেশে ওয়ালেসের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক 

পথিমধ্যে লুঙ্কায়িত ছিলেন, এবং ভাহার পব কি কি*কাধ্য 

করিয়াছেন, ওয়ালেমের নিকট সে সমস্ত পরিচয় দিলেন । ওয়া- 

লেন পর্বপ্রথমে তাহাদিগের মুখেই শ্রবণ করিলেন যে, ইংরান্দ 
সেনাপতি সার্ জিরার্ড তাহাঁদিগের শাণিত খড়গাগ্রের তীক্ষ বেধে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । যখন তাহার সকলে এইরূপে মনের আনন্দে 

সেই রমণীর আবাপে বান করিতেছেন, এমন সময় যে ভ্ত্রীলোকটী 
গাস্ক দুর্গে প্রেরিত হইয়াছিল, সে আসিয়া উপস্থিত হইল । সে 

বলিতে লাগিল “দেখিয়া! আনিলাঁম, গাস্ক ছুর্গের যাইবার পথ মৃত 
ইংরাজসৈনিকগণের মৃতদেহে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, (পাঠকগণের 

ম্মরণ থাকিবে, ওয়ালেস্ তদীয় অন্থনরণকারিগণকে নিহত করিয়া 
তাহাদিগের স্বতদেহে গাস্ক ছুর্গাগমন-পথ প্রেতভূমিতে পরিণত করিয়া- 

ছিলেন) দেখিলাম-_উক্ত ছুর্গের ও ইহার দালান সম্পূর্ণরূপে অক্ষত 

রহিয়াছে, তাহার একটী প্রস্তরও উত্তোলিত হয় নাই ; কিন্তু শৃঙ্গ 

রবে যে সকল লোক দূরসমারু্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের কোন 
₹বাদ পাইলাম না।৮ এই সংবাদে ওয়ালেসের অস্তরে ফডনের 

প্রেতমুর্তি-বিষয়ক বিশ্বাস অধিকতর বদ্ধমূল হইল। | 
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ওয়ালেস্ সেই অরণ্যে আর অধিক দিন থাকিতে অসপ্ম্ত 

হওয়ায়, রমণী ওদার্য্য গুণে তাহাকে থে রৌপ্যমুদ্র। প্রদান কর্সি- 
লেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয়কে তাহার সমভিব্যাহায়ে 

প্রেরণ করিলেন। আর.তাহার পিতৃব্য ও তীহাদ্িগকে উৎ্কৃই ঘোটক 

ও বীরোচিত পরিচ্ছঈ প্রদান করিলেন। সেই রজনীতেই ওয়ালেস্, 
কালেও ঠিফেন এবং বিধবা রমণীর পুত্রদয়-সমতিব্যাহারে প্ডন্ভাফ” 

অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
সার্ জন্ গ্রেহাম্ নামক এক বৃদ্ধ নাইট্_-ঘিনি লার্গন্ যুদ্ধে বিশেষ 

দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই স্থানের অধীশ্বর ছিলেন। তিমি 

বৃদ্ধকাল শান্তিতে অতিবাহিত করিবার মানসে অগত্যা এড্ওয়াডের 
সহিত সন্ধিস্থজ্রে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন, কিন্তু এড্ওয়ার্ডের অধীনত 

স্বীকার করেন নাই। ওয়ালেসকে পাইয়া তিনি পরম প্রীত 
হইলেস। ওয়ালেন্ নিরাপদে ও রাজসমাদরে ভদীয় ছুর্গে তিন 
দিন অবস্থিতি করিলেন। পিভৃনামে অভিহিত তাহার এক পুত্র 
ছিল। ইনি যৌবনকালেই প্রান্ত নমরে ক্কটরাজ আলেকৃজাওারের 
বিশেষ সাহায্য করাতে তিনি তাহাকে “বারউইকের নাইট” 

উপাধি প্রদান করেন। এই বীর যুবা পুরুষের সহিত ওয়ালেসের 

বিশেষ মৈত্রী জন্মিল। তাহাদিগের এই মৈত্রী মৃতাতেও বিচ্ছিন্ন 
হয় নাই। গ্রেহাম্ যত দিন জীবিত ছিলেন, কখন ওয়ালেস্কে পরি- 

ত্যাগ করেন নাই। অরণ্যে, ছুর্গেগর পথে, রণস্থলে-যেখানে ওয়া- 

লেন্ সেইখানেই গ্রেহাম্ ছায়ার ন্যায় ওয়ালেসের পশ্চাঘর্তী। ওয়া- 
লেসের কষ্ট-যন্ত্রণাময় জীবনে গ্রেহাম্ তাহার প্রধান শাস্তিস্থল.ছিলেন। 

ওয়ালেস্ প্রস্থানোদ্যত হইলে গ্রেহাম্ তাহার অন্থগমনে কৃতসঙ্কল্প 
হইলেন। কিন্তু ওয়ালেস্ নিষেধ করিলেন, বলিলেন--এরূপ বিপদ" 

স্কুল বৈপ্লবিক জীবনে ঝাঁপ দিবার পুর্বে তাহাকে সবিশেষ সতর্কতা 
শিক্ষা করিতে হইবে ; সেই শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি তাহাকে 
লইয়া যাইবেন ) ইতিমধ্যে তিনি তাহাকে সাধ্যান্থসারে সৈন্যসংগ্রহ 
'করিতে অন্গুরোধ করিলেন। গ্রেহাম্ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, 
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এবং বলিলেন, তিনি সংবাদ পাইবামাত্র সসৈন্যে তাহার সাহাষ্যার্থ 
গমন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। 

ওয়ালেষ্ তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া লহচর-চতুষ্ট় সমভি- 
ব্যাহারে “বথওয়েল্ মুর"--অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় ক্রফোর্ড 

নামক তদীয় জননীর শ্বসম্পকঁয় এক ব্যক্তির গৃহে গুপ্তভাবে সে 

দিবদ তাহারা অতিবাহিত করিয়া, পর দিন প্রাতে উঠি্পা “গিল- 

ধ্যাঙ্ক”_-অভিমুখে গমন করিলেন। এই স্থানে তৎ্কালে ভদীক় 
অন্যতর পিতৃব্য অচিঙ লেক্ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ওয়ালেন্ ও 

তদীয় অনুযাত্রিকবর্গ তদীয় আলয়ে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 
এদিকে আয়ারে পার্সীর নিকট ওয়ালেসের এই সকল অতিমাহুষ 

'অবদানপরম্পরার সংবাদ আসিয়! উপস্থিত হইল। ইংরাজ সৈন্যদলে 

হুলস্ুল উপস্থিত হইল। সকলেরই ব্দনমগুলে গভীর চিস্তারেখ! 

দেখা দিল। কেহ কেহ এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, যখন 

ওয়ালেস্্কে ই্রার্লিং সেতু পার হইতে দেখা যায় নাই, তখন অন্থমান 
হয়, তিনি ফোর্তে জলমগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু পাসাঁর অন্তরে সে 
অনুমান স্থান পাইল না। পাসাঁ ভাবিলেন যে, ওয়ালেদ্ যেরূপ 
অলৌকিক-বলশালী ও যেরূপ সাবধান, তাহাতে তীঙ্ার জলমগ্ন 
হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। স্থতরাৎ তাহার মনন ভবিষ্যৎ 

ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে সার্ জন্ ঁয়ার্ট সেন্ট জন্- 
টনের সেরিফের পদে অভিষিক্ত হইলেন । 

এদিকে ওয়ালেস্ গিল্ব্যান্কে পৌছিয়াই করস্বীতে পিভ্ব্য' সার্ 
রেনান্ডের নিকট, বিকার্চটনে ভ্রাত1 এডাম ওয়ালেসের নিকট, এবং 

বন্ধু্ধয় বয়েড্ ও ক্রেয়ারের নিকট আপনার বৃত্তাত্ত জানাইবার নিমিত্ত 
কার্লেকে প্রেরণ করিলেন। ওয়ালেসের কৃতকার্ধযতার সংবাদ পাইয়া! 

তাহারা আনন্দে অভিভূত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সাহাষ্যার্থে 
প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিলেন । 

এইরূপে ওয়ালেম্ নির্কিদ্ে শ্রী্টমহোৎসব-কাল গিল্ব্যান্কে 
কাটাইলেন। ইতরাঁজেরা তাহাকে জরম্্র। হত, বা নই মনে করিয়া : 



৪৮ ওয়ালেসের জীবনরৃত। 

তাহার বিষয় আর কোন সন্ধান লইলেন না। এদিকে সার্ রেনান্ডের 

সহিত ইংরাজদ্দিগের যে সন্ধি হয়, তাহার অবসান হইতে আর চারি 
মাস মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ূ 

গিল্ব্যাঙ্কে অবস্থিতি-কালে তিনি কৌতুহলোদ্দীপ্ত হইয়া প্রায়ই 
মধ্যে মধ্যে “ল্যানার্ক” সায়ারাভিমুখে যাত্রা করিতেন। তাহার 
শাণিত তরবারি ইংরাজরক্তে প্রারই বিরপ্রিত হইত। পথিমধ্যে 

বিশ্লি ইংরাজ সৈন্য দেখিলেই তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করি-' 
তেন। তাহার করাল অসি হইতে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারিত 

না; অধিক কি, সংবাদ দিবার জন্যও কেহ গৃহে ফিরিয়! যাইত না। 
হেসিল্রীগ্-_ল্যানার্ক সায়ারের সেরিক ছিলেন। হেসিল্রীগের 
প্রকৃতি অতি নিঠুর ও যথোচ্ছাচারী ছিল, এবং চতুদ্দিকের প্রজাবর্ণ 
তাহাকে যমের মত ভয় করিত। কে এইরনপে তাহার সৈন্যক্ষয় 

করিতে লাগিল, তিনি ভাবিয়া! বিম্মিত হইলেন। তিনি আপনার 
সৈন্যদিগকে কোন স্থানে যাইতে হইলে আত্মরক্ষার্থ অনেকে একত্র 
হইয়। যাইতে আদেশ করিলেন। ওয়ালেন্ শক্র-সৈন্যের সংখ্যা যখন 

অত্যন্ত অধিক দেখিতেন, তখন কোন প্রকার বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন 

না। তীহার চারি জন সহচর ছায়ার ন্যায় সতত তাহার অনুবর্ভন 

করিতেন। 

অগ্ডম অধ্যায়। 
ওয়ালেস্ প্রণয়ী। লকৃমেবেন্ ও ক্রফোর্ড ছুর্গ-অধিকার।, 

বীরের হাদয়ও প্রেষের অস্পৃশ্য নছে। প্রণয় যে হৃদয়ে কখন 

রাজত্ব করে নাই, এমন হায় দেখিতে পাঁওয়) যাক না। কিরাজার 

ক্টালিকা, কি দরিদ্রের কুটীর-_ প্রণয় সর্বত্রই বিরাজমান । অনুরাগ, 
সংদার-বিরাগী মন্ন্যাীর হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া থাকে । ওয়ালেস্ 
রাজনৈতিক মন্সযাসী হইয়াও ইহার প্রভাব হইতে পরিদ্রাণ পান 
নাই। খাহার হৃদ স্বদেশের ছুরাবস্থায় শোকময়, ছ্ব্দেশের উদ্ধার 



ওয়ালেস্ প্রণয়ী। ৪৯ 

সাধন না করিয়। স্বিনি কোন প্রকার পার্থিব স্থুখ ভোগ করিব না 

বলিয়। গৃহীতত্রত হুইয়াছিলেন, আজ তিনি প্রেমের বেগ সম্বরণ 

করিতে পারিলেন না । তিনি জাতীয় ব্রতের সহিত বিসম্বাদী বলিয়া 

হৃদয়কে এ বেগ সম্বরণ করিন্তে অনুরোধ করিলেন, কিন্ত হৃদয় সে 

অন্থরোধে কর্ণপাত করিল না । ল্যানার্ক সায়ারের কোন অলৌকিক 
কঝপলাবণাবতী হৃদয়-লোতনীয়। সন্ত্রান্তবংশোস্ভব। কোমল-প্রকৃতি মহিল। 
“তাহার এই আকনম্মিক চিত্-বিকারের মূল। 

লাানার্ক পায়ারে ল্যামিঙটন্ নামে একটী নগর আছে। তথায় 
হিউগ্ ব্রডূফুট, নামে এক জন সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই রমনী 
তাহারই ছুহিতা, বালিকা বয়সেই পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-বিয়োগ নিবন্ধন ইনি 

অতুল সম্পত্তির অধিকারিী হইয়াছিলেন। হেপিল্রীগের হন্তেই 
ইহার একমাত্র ভ্রাতার মৃত্যু হয়। অসাহয়া বালিকাকে জাশ্রয় দান 

করার নি -স্বরূপ হেসিল্রীগ্ এই রমণীর নিকট হইতে বিপুল' অর্থ 
গ্রহ করেন। এরূপ জনরব যে, হেসিল্রীগ্ সেই বিপুল সম্পত্তির 

অধিকারিণীর সহিত নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দ্দিবেন, স্থির করিয়া 

ছিলেন। রমনী উপায়াস্তর না দেখিয়। ওয়ালেসের শরণাপন্ন হইলেন। 
তিনি নিজ দাদী দ্বারা ওয়ালেস্কে এই কথ বলিয়া পাঠাইলেন। দাসী 
*€য়ালেস্কে সঙ্গে করিয়া! গুপ্তভাবে উদ্যান-মধ্যস্থ খিড়.কি-ছার দিয়া 

রমণীর গৃহে লইয়! গেলেন । তাহার সমুচিত আতিথ্য সৎ্কারের নিমিত্ত 

বিবিধ খাদয্রব্যপ্রস্তত হইল। যুবক যুবতী প্রথম দর্শনেই পরম্পরের 
প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। তাহার! বিভোর হইয়া বিবিধ প্রেমালাপে 
নিমগ্ন হইলেন | যুবতী বলিলেন “আমি আজ হইতে আপনার চরণে 

আত্ম-সমর্পণ করিলাম ; জলে স্থলে, বনে জঙ্গলে, রণক্ষেত্রে বা শাস্তি- 

নিকেতনে--আপনি যখন যেখানে থাকিবেন, দাসী ছায়ার ন্যায় 

আপনার অন্গামিনী হইবে ; প্রতিজ্ঞা করিলাম, আপনি ভিন্ন আর 

কোন পুরুষের পত্রী হইব না; এক্ষণে প্রার্থনা--আপনি দাসীকে 
গ্রহণ করুন" ওয়ালেসের হৃদয় রমণীর প্রেমে বিগলিত হুইল বটে, 

কিন্ত তিনি আপাতভঃ বিবাহে নন্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 



৫০ ওয়ালেসের জীবনবৃত । 

“ঘত দিন হটলও শক্রহস্তে রহিবে, তত দিন বিবাহে আমার অধিকার 

নাই; যে দিন স্বদেশ হইতে শক্রকণ্টক উদ্ধত করিতে পারিব; সেই 

দিন তোমার পাণিগ্রহণ করিব। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তুমি ভিন্ন 

আঁর কোন স্ীলোককেই পতীরূপে গ্রহণ করিৰ নী” এইরূপে 

পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাহারা এক প্রকার নৈতিক দম্পতীরূপে 

পরিণত হইলেন। এই দিন হইতেই তাহার। পরস্পরের প্রতি পতি- 

পত্বীর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন । নৈতিক বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন' 

করিয়। তাহার পরম আনন্দে আহার করিলেন । 

ওয়ালেস্ পরদিন অতি প্রত্যাষেই সহচরচতুষ্য়-সমভিব্যাহারে গিল্- 

ব্যাঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ধক করীভাভিমুখে যাত্রা করিলেন । কহীডে তাহার 

ভ্রাতৃদ্পুত্র টম্ হ্যালিডে ও ভ্রাতা এড্ওয়ার্ড লীটল্ বাস করিতেন। 

তাহারা ওয়ালেস্কে রণে নিহত বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে 

হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া! আনন্দে উচ্ছলিত হুইয়! উঠিলেন। ওর়ালেস্ 
মনের উল্লাসে তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। চতুর্থ দিবসে 
তাহারা কয়জনে লধৃমেবেন্ অভিমুখে যাত্র! করিলেন । তাহার এক্ষণে 

সর্বসমেত যোল জন অশ্বারোহী হইয়াছেন । নগরের অদূরবত্তাঁ নকৃউড্ 

নামক অরণ্য-মধ্যে সকলকে রাথিয়! ওয়ালেস্-_-লীটিল্ (40211) কালে 

ও হ্যালিভেকে লইয়! নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন । নগরে প্রবেশ করিয়া 

তাঁহারা কোন পাশ্থাবাসে মাহা প্রস্তত করিতে আদেশ দিয় ও তথায় 

অশ্ব রাখিয়া সমীপবত্তী ভজনালয়ে গিয়! উপাসনা! শুনিতে লাগিলেন। 

তাহাদিগের অস্ধুপস্থিতি কালে উদ্দপ্ত ক্রিফোর্ড চারিজন অনুযাত্রিক সহ 
সেই পাস্থাবাসে আসিয় জিজ্ঞাসা করিল--“পাস্থাবাসের ঘারে এ সকল 

কাহার অশ্ব বাধা রহিয়াছে ?” পাস্থাবাস-শ্বামিনী অতি বিনীত ভাবে 
উত্তর করিলেন-_“'মহাশক্র ! পশ্চিমাঞ্চল হইতে চারি জন ভদ্র লোক 

আসিয়া! আজ আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিযাঁছেন, এ অশ্ব 

ছারিটী তাহাদিগেরই।” গর্ধিত ক্লিফোর্ড উত্তর করিল--“সে ভূতেরা 
এমন সুন্দর ঘোটক লইয়! কি করিবে?” এই বলিয়া জন্ব চতুষ্টক়ের 

লাচ্ছুল কর্তন করিয়। দিল । আশ্রমন্বামিনী আর্তনাদ করিয়া উঠিল.। 
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সেই আর্তনাদে ওয়ালেস্ ও তৎ্সহচর-বৃন্দ তথায় আমিয়। উপস্থিত 

হইলেন । এদিকে ক্লিকোর্ড অশ্ব-চতুষ্টয়ের লা্গুল কর্তন করিয়াই প্রস্থান 

করিয়াছে। ওয়ালেন্ প্রন্তুত ঘটনা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠি- 
লেন, কিন্তু ভয়ানক ক্রোধের অবস্থাতেও এই হাস্যকর ঘটনায় হাসা 
সম্ববণ করিতে পারিলেন না । ওয়ালেন্__-সহচরগণ সহ তাহাদিগের 

ঘাম্চা্্তী হইলেন, এবং উচ্চৈঃম্বরে পরিহাসচ্ছলে বলিতে লাগিলেন__ 

**বদ্ধুবর ! তুমি যে উত্কৃষ্ট ক্ষৌরকার, তোমার কার্ধ্যেই তাহা প্রকাশ 
'াইয়াছে; আমিও একজন ক্ষোরকার পশ্চিম দেশ হইতে উৎ্কৃ্ 

আজীবের আশায় এখানে আনিয়াছি। সেই শিক্ষাকৌশল তোমায় 

দেখাইব, নিতীস্ত ইচ্ছা”? এই বলিতে বলিতে ওয়ালেস্ ক্লিফোর্ডের 

সমীপে আসিয় উপস্থিত হইলেন । অমনি তাহার ভীম অসি ক্লিফো- 
ডের মন্তকে পড়িয়৷ তদীয় দেহকে দ্ধ! বিভক্ত করিল। দ্বিধা বিভক্ত 

করিয়া সেই অসি আর এক জনের মন্তকে পড়িয়। তাহাকেও গৃতান্ছ 

ঢরিল। এদিকে ওয়ালেসের সহচরেরাও অবশিষ্ট তিন জনকে শমন- 

গদনে প্রেরণ করিলেন | 

তাহার! ক্লিফোর্ডের ঘোটক লইয়। আশ্রমে কিরিয়। আদিলেন, 

এবং আহার পর্য্যস্ত অপেক্ষা না করিয়া আশ্রম-স্বামিনীকে আহারের 
মূল্য প্রদান পূর্বক আপনাদিগের ছিন্নলাঙ্কুল অশ্ব-চতুষ্টয় ও ক্লিফো- 

ডের অশ্ববরকে লইয়! প্রস্থান করিলেন । 
এদ্দিকে ক্লিফোর্ডের বধ-সংবাদ নগরে প্রচারিত হইবামাত্র ইংরাজ- 

দুর্গ হইতে সপ্তগুণিত বিংশতি অশ্বারোহী সৈম্ভ ওয়ালেন্ ও তদীয় 
সহচব-চতুষ্টয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল । 

ওয়ালেস্ নগর হইতে বহির্গত হইয়া আপনার দলের সহিত মিলিত 

হইবার নিমিত্ত বেগে নকৃউভ্ অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নেই 
রন অতি ক্ষুদ্র; স্ৃতরাং অনুসরণকারী শক্রসেনা হইতে তাহাদিগকে 
রক্ষ! করিতে অক্ষম বলিয়া তাহার! সে বন পরিত্যাগ করিয়া গিরিশৃক্ষে 

আরোহণ করিতে কৃতসম্কল্প হইলেন। সেই উদ্দেশে তাহারা অশ্ব হইতে 

অবরণ-পূর্্বক অশ্খের বল্গ! ধারণ করিয়া! দ্বীরে ধীরে উঠিতে লাগি-. 
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লেন, এমন সময় দূর হইতে ইংরাজ অশ্বের খুরধ্বনি শ্রুত হইল ; জক্রাস্ত | 
বলবান্ অশ্বের উপর ইংরাজ অশ্বারোহিগণ আসীন; তাহাদিগের 

শাণিত তরবারির উপর ্ৃুরধ্য-রশ্মিমালা প্রতিফলিত হইয়া -নয়ন 

ঝল্সিয়া দিতেছে । ওয়ালেস্ সকলকেই অশ্বারোহণ করিতে ও 
"ইষ্টার্ মুর্” অভিমুখে ধাবিত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহা. 
দিগের ভয় হইল, পাছে তাহাদিগের ক্ষত অশ্ব অশক্ত হইয়া! পড়ে। 

ইংরাজ সৈন্য যেমন হ্কটদিগের সম্মুখে আদিয়! পড়িল, অমনি ইংরাজ" 
অশ্বীরোহীর ধন্থুক হইতে বাণ নিক্ষিগড হইয়া ছই জন স্কটকে আহত 

করিল। ওয়ালেস্ সহচরঘয়ের গাত্রে রক্তপাত হইতে দেখিয়। ক্রোধে 

উন্মত্ত হইয়] মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় একাকী ইংরাজদিগের উপর আসিয়া 
পড়িলেন। নিমেষ-মধ্যে তাহার প্রচণ্ড অসি পঞ্চদশ ইংরাজ অশ্বা- 

রোহীকে ধরাবিলুর্ঠেত করিল । অবশিষ্ট ইংরাজ-সৈন্য এই অদ্ভুত 
ব্যাপধর দেখিয়া! বিশ্মিত হইয়া দ্রুতপদে হূর্গাভিমুখে প্রস্থান করিল। 

স্কটের] দেই পলায়মান ইংরাজ সেনার পশ্চাঘভ্াঁ হইলেন। পথিমধ্যে 
হ্ালিডে দেখিতে পাইলেন--ছুই শত ইংরাজ-সেন1 অদুরবত্তী বনে 
লুক্কায়িত রহিয়াছে ; দেখিয়াই পিতৃব্যকে প্রত্যাবর্তন করিতে পরামর্শ 

দিলেন । 

স্কটের] কহাঁড়্ (0০:61) অভিমুখে পলাইতে উদ্যত বুঝিয়া সেই প্রচ্ছন্ন 

ইংরাঁজসেন] বন হইতে বহির্গত হুইয়! ভ্রুতপদে তীহাদিগের অন্থসরণ 
আরম্ভ করিল। সার্ হিউ নামক একজন ন্ম্দক্ষ ইংরাজ. সেনাপতি এই 

অনুসরণকারী ইংরাজ-সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি লৌহবর্শে 
আবৃত হইয়া রমণীয় অশ্বে আসীন ছিলেন। ওয়ালেস্ এক ওক-বৃক্ষে 

পৃষ্ঠ দিয় সার্ হিউয়ের আগমন প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন। সার্ হিউ 

তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার করাল জসি তাহার মন্তকে 
প্রচগ্বেগে পতিত হইল। অসি, মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করিয়া গ্রীবাদেশে 

আসিয়া প্রতিহত হইল। ওয়ালেন্ তৎক্ষণাৎ হিউয়ের অশ্বে আরোহণ 
করিলেন । অধিনায়কের পতনে ইংরাজ-সেনা ক্রোধোন্বত্ত হইয়। ওয়া- 
লেদ্কে আসিয়া! দ্বিরিল। তৎক্ষণাৎ তাহার সহচরবূনদ তাহার 
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রক্ষার্থ আসিয়া! উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে তুমুন সংগ্রাম হইতে 
লাগিল । হ্যালিডে পাদচারে অমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 

ওয়ালেন্ অশ্বপৃষ্ঠে ও বর্ষা হস্তে সিংহ-পরাক্রমে শক্র উন্মথন করিতে 

লাগিলেন। তিনি যেন চতুর্দিকে মৃত্যু বিকীরণ করিতে লাগিলেন । 
অবশেষে ইংরাজের! হতবল ও হৃতাশ্বাম হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন 

করিল। এই যুদ্ধে ইংরাদিগে'র সেনাপতি ভিন্নও আর বিংশতি 
জন সৈনা নিহত হয়, এবং অনেকেই আহত হয়। কিন্তু একটা হ্বট ও 
ত হয় নাই, কেবল পঞ্চ জন মাত্র ক্ষত হইয়াছিল । 

গ্রে-্্ক (0189600) নামে এক ইংরাজ সৈনিক বীর-পুরুষ সার্ 

হিউয়ের নিম্ন পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় 

স্কটসেনার সম্মুথে পলা়মান ইংরাজ-সেনাকে তিরক্কার করিয়। তিন শত 

সৈন্য লইয়া স্কট দিগকে আক্রমণ করিলেন । ওয়ালেন্ ও তৎ্সহচরবৃণা 

এক্ষণে সকলেই অশ্বারূঢ; ওয়ালেস্ পাঞ্চিরক্ষায় নিযুক্ত । এই অবস্থায় 

তাহারা ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমে শত্রদিগকে এক সক্কীর্ণ 

গিরিপথে আনিয়। ফেলিলেন। ওয়ালেস্ এই অন্ন সেনা লইয়৷ সেই 

মহতী ইংরাজ-সেনার সহিত দমতল-ক্ষেত্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস 

করেন নাই, এই জন্য ভিনি কৌশলে তাহাদ্দিগকে এক লঙ্কার্ণ স্থানে 

আনিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতেন, এই সঙ্কীর্ঘ স্থলে সংখ্যা- 

বানল্যে কোন ফল দর্শিবে না। ইংরাজেরা আপনাদিগের ভ্রম 

বুঝিতে পারিয়! পশ্চাদবত্রঁ হইলেন। ওয়ালেস্ এত অল্পসংখ্যক সৈন্য 

লইয়! তাহাদিগের অনুসরণ করিতে সাহন করিলেন ন1। 

এই, অবস্থায় উভদ্ন সৈন্য রহিয়াছে-_এমন সময় ওয়ালেসের 

প্রিয় বন্ধু খ্রেহাম্ ও কার্কপ্যাটিক্ ওয়ালেসের অনুসন্ধানে সনৈন্য তথায় 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খ্রেহামের সহিত ত্রিশ জন ও কার্ক- 

প্যাটিকের সহিত পঞ্চাশ জন উৎকৃষ্ট ঘোদ্ধ! ছিল। দূর হইতে 

সেই বন্ধু-সেন! দেখিতে পাইয়া ওয়ালেস্ ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে 

কতসক্কল্প হইলেন £ তীঁহাদিগের যে সন্কল্প সেই কা্ধ্য। প্রচও সিংহের 

ন্যায় তাহার] আয়! সেই ইংরাজ্ব-সেনার উপর পড়িলেন ॥ দৈৰী- 



৫8 ওয়ালেসের জীবনরৃত। 

শক্তি-সম্পন্ন শ্বজাতি-প্রেমিক বীরদলের বেগ ধারণ করে, কাহার 

সাধ্য? নিমেষ-মপ্যে অসংখ্য ইংরাজ-দেহে রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইল । 

এ তাড়িত-তেজ ইন্রাঁজদিগের পক্ষে দুর্বিষহ হইয়া উঠিল। ইংরাঁ- 

জেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। .সেনাপতি গ্রেষ্টক শতজন 

মাত্র সৈন্যে পরিবেটিত হইয়। অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিল। কিন্তু সেই 
পলায়মান ইংরাঁজ-সেনাঁপতির মম্মুখে" গ্রেহাম্ ও কার্ক প্যাটিক সবলে 
আনিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে ওয়ালেস্ বিছ্ান্দণ্ডের ন্যায় 
প্রচ বেগে ইংরাজ-সেনার পশ্চার্ী হইলেন। ওয়ালেন্ দূর- 
হইতে থ্রেহামকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে গ্থে ষ্কৃকে আক্রমণ 
করিতে তীব্র স্বরে আদেশ করিলেন। নিমেযমধ্যে গ্রেহাম্ ইংরাজ- 

সেনাঁপতির সম্মথীন হইয়! প্রচণ্ড খড়গাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদ করি- 
লেন। সেনাপতির মৃত্যাতে ইংরাজ-সেন! ভয়ে বিশৃঙ্খলভাবে চতু- 
দিকে পলায়ন করিল। অনেকেই সেই অন্থনরণকারী হ্বটসেনার 
নিশিত অস্বে ধরাশায়ী হইল। সংবাদ দিবার নিমিত্ত অতি অল্প জন 
মাত্রই জীবিত রহিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা উর্ধশ্বাসে 
দৌড়িয়া পলাইয়া ইংরাজ-শিবিরে গিয়। উপস্থিত হইল । 

যুদ্ধের অবনান হইলে বিয়ী হ্কট পেনানায়কগণ পরস্পর মিলিত 

হইলেন। তাহাদিগের আজ আনন্দের শীমা নাই। অনেক দিনের 

পর মিলন, তাহাতে আবার এরূপ অভাবনীয় বিজয়লাভ ! সোণার 

উপর সোহাগা । যুদ্ধের সময় তীব্রস্বরে আদেশ করায় ওয়ালেন্ 
স্বাভাবিক গঁদার্য্যের বশবর্তাঁ হইয়া গ্রেহামের নিকট ক্ষম! প্রার্থন৷ 
করিলেন । 

এদিকে দিনমণি অন্তাচলচুড়াবলম্বী হইলেন; এবং নিশা সতী 
ধীরে ধীরে গগনপ্রাস্তে আসিয়া! দেখা দিলেন। অতঃপর কি কর! 
কর্তব্য, তাহাদিগের এই বিষয়ের পরামর্শ হইতে লাগিল । ওয়ালেস্ 

সেই রজনীতেই লক্মেবেন্ ছুর্গ আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি- 
লেন) বলিলেন-__যুদ্ধে যেরূপ সেনা হত হইয়াছে, তাহাতে বোধ 
হয়, হুর্গরক্ষার নিমিত অতি অন্ন লোকই অবশিষ্ট আছে। সক- 



লক্লেবেন্ দুর্গ অণ্বকার। ৫৫. 
লেই, ভাহার এই সঙ্কল্পের অঙ্গমোদন করিলেন, এবং অবিলম্বেই 
সে সঙ্বল্প কার্যে পরিণত হইল । সেই তামসী রজনীতে সেই বীর-দল 

লকৃমেবেন্ 05001079092) ছুর্দীভিযুখে যাত্রা করিলেন। টম্হ্যালিভে 

সেই প্রদেশ সবিশেষ অবগত" ছিলেন, স্থতরাৎ তিনিই ভাহাদিগের 

পথদর্শক হইলেন । হ্যালিডের সহচরবর্গের অন্যতম জন্ ওয়াটসন 

নামক এক ব্যক্তি কিছু কাল এই ছুর্ণে অবস্থিতি করিতে বাধ্য 

॥ইয়াছিল। তাহার সহিত ছুর্গবাসী সকলের পরিচয় ছিল। সে 
অশ্রে একাকী দুর্গঘ্ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলে ছুর্গদবাররক্ষক 

জিজ্ঞাসা করিল, "ওয়াট অন | কি নংবাঁদ ?” ওয়াটসন উত্তর 

করিল--“সেনাপ্তি শ্বয়ং আসিতেছেন, শীঘ দ্বার খুলিয়া দ্িউন।" 
না বুনিয়া সে অন্থরোধাম্থনারে দ্বার খুলিয়া দিল। হ/ালিডে 

প্রচ্ছন্ন ভাবে পশ্চাতেই ছিলেন । রক্ষক যেমন দ্বার খুলিল, অমনি 

হ্যালিডের শাণিত তরবারি তাহাকে ধিখগ্ডিত করিয়া ফেলিঈ। 
ঘাররক্ষকের হত্তে যে চাবির তোড়া ছিল, ওয়াট সন্ সেই চাবির 

তোড়া হন্ডে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, এবং হ্যালিডে ও অন্যান্য 

সকলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ যাইতে লাগিলেন । কেহই তাহা- 

দিগকে বাধা দিল না। তাহাদিগকে বাধ! দেয়, ছুর্গমধ্যে এমন 
কেহই ছিল না । ছুই জন ভৃত্য ও কয়েক জনমাত্র স্ত্রীলোক ছূর্গে 

অবস্থিত ছিল। স্তৃতরাং তাহারা অবাধে সর্বত্র বেড়াইতে লাগিলেন। 

বোধ হইল, যেন তীচ্থারাই ছুর্গের প্রত অধীশ্বর। ছূর্গ-পর্য্য- 
বেক্ষণের পর সকলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া যুদ্ধে নির্গত ইংরাজ. 

গণের জন্য যে সকল আহারীয় ও পানীয়ের আয়োজন ছিল, 
তন্বার1 ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতে লাগিলেন; কেবল ওয়াট সন্ 

দুর্গার রক্ষা করিতে লাগিল। এই সময় রণস্থল হইতে পলাক্সিত 
হভাবশিষ্ট ইংরাজ-সেনা! আসিয়া ছুর্গদ্বারে দণ্ডায়মান হইল। ছুর্গ যে 

শক্রহন্তে পতিত হইফ়াছে, ভাহার। বিশ্মুমাত্রও জানিতে পারে নাই। 

সুতরাং নিঃশঙ্কচিতে হুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ যাচ্ঞ1 করিল। ওয়াট - 

সন অবাধে তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে যাইতে দিল। তাহারা ধেমন 



৫৬ ওয়ালেমের জীবনবৃত্ত। 

প্রবেশ করিল, অমনি বিদ্য়ী স্কট সেনা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট 

করিল। একজনমাত্র যোদ্ধাও অবশিষ্ই রহিল ন। 

পরদিন 'প্রাতঃকালে স্কটিশ অধিনায়কগণ ওয়াট সনের হস্তে 

ছুর্গরক্ষার ভাব অর্পণ করিয়া এবং ইংরাজ-মহিল!গণকে ব্বদেশে প্রত্যা- 

গমন করিতে অনুমতি দিয়1, কহীডাভিমুখে যাত্রা করিলেন । সে দিবস 

তাহার] তথার অবঞ্িতি করিয়া পর দিন প্লানাহারের পর অশ্বারোহণে 

ক্রফোর্ডমুর (0:8%00:0 770) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে 

আসিয়া তাহার! বিভক্ত হইলেন । টম্ হ্যালিডে কর্হল্ (0০:11) হুর্গে 

প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । গত শুদ্ধে তিনি যে লিপ্ত ছিলেন, ইংরাজেরা তাহা 

বিন্দুমান্রও জানিতে পাবিলেন না । ভিনি নিরাপদে তথায় বাস করিতে 

লাগিলেন । কার্কপ্যাট ক এক্কডেল্ (0249819 ০০৭) অরণ্য-মধ্যে 

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এখাঁনে ইংর'জগণ হইতে তাহার কোন ভয়ের 

আশঙ্কা ছিল না। 

ওয়ালেস্ ও গ্রেন্াম্ চন্লিশ জনমাত্র অন্যাত্রিক সহ ক্রফোর্ড ছূর্গা- 

ভিমুখে যাত্রা করিলেন । ওর়ালেস্ সেই রজনীতেই উক্ত হর্গ আক্র- 

মণ করিবেন স্থির করিলেন । এই সময় মার্টিগ্ডেল্ (8187109%)1) নামে 

এক জন কম্বর্লগুবাপী ইংরাজ দুর্াধিপতি ছিলেন। ওয়ালেস্ অদূরে 

ক্লইড্ নদীর তীরে সমস্ত সৈনা রাখিয়া এড্ওয়ার্ড লীটিল্ নামক এক 

জনমাত্র সঙ্গী লইয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ছুর্গের অনতিদুরবর্তী 
এক পাস্থাবাসের নিকট আপিয়া ওয়ালেস্ এক স্কট রমণীর মুখে 

অবগত হইলেন ঘে, ইংরাঁজ সেন] এক্ষণে সেই পান্থাবামে পানভোজনে 

মত্ত রহিয়াছে । সেই রমণী বলিল, “যদি তুমি স্কট হও, শীত পলায়ন 

কর; কারণ উহার। ওয়ালেস্-নামক এক জন স্কটের এবং তৎ্কর্তৃক 

লকৃমেবেন্ ছুর্গের অধিকার বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল ; চ্থতরা 

ও দিক্ দরিয়া যাইলে তোমাদিগের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ।” ওয়া- 

লেস্ রমপ্রীকে প্রকৃত হিতৈষিনী মনে করিলেন বটে, কিন্তু তাহার 

উপদেশের বিপরীতাচরণ করিতে ক্ৃতসন্র হইলেন । বীর-হৃদয় ওয়া- 

লেদ্ তৎক্ষণাৎ পাস্থাবাস-স্থিত ইংরাঙ্জদিগকে আক্রমণ করিতে সঙ 



ক্রফোর্ড কামেল্ অধিকাঁর। ৫৭ 

করিলেন। তিনি দূর হইতে গ্রেহীমকে ছুর্গাভ্ান্তরে প্রবেশ করিতে 

সঙ্কেত করিয়াই ্বয়ং পাস্থাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । এডওয়ার্ড 
লীটিল্ দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। গৃহমধো প্রবেশ করিয়াই তিনি 
উপহাসচ্ছলে বলিলেন "আশীর্বাদ করি, আপনাদিগের মঙ্গল হউক।" 
ইংরাজ সেনাপতি তাহাকে স্কট বলিয়া স্থির করিয়। বলিলেন, "তুমি কে 
হে? কি মাহনে তুমি আমাদিগের নির্জন প্রমোদাবামে প্রবেশ 
করিলে?” সেনাপতির মুখ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হইতে না 

হইতেই ওয়ালেসের নিক্চোধিত অসি প্রমোদমন্ত ইংরাজ-সৈনিকগণকে 

তাহার অভিপ্রায় জাপন করিল। তীহার! ক্ষণকাল বিন্ময়ে স্তত্ভিত 

হইয়া রছিলেন। মদ্দিরা তাহাদিগের কার্ধ্য-শক্তি হরণ করিয়াছিল ; 

সুতরাং ওয়ালেস্ অবাধে তাহাদিগের নকলকেই নিহত করিলেন । দ্বার- 

রক্ষক লীটিল্ও পঞ্চ নর-মুণডে ধরা শোভিত করিল। এদিকে গ্রেহাম্ 
ওয়ালেসের আদেশানুসারে ছুর্ণ-দবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের 

দ্বার রুদ্ধ দেখিয়! তিনি তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন । দুর্গ-্বার প্রজ্ঞ- 

লিত দেখিয়া! ওয়ালেস্ সেই দিকে ধাবিত হইলেন। অচির-কাল 
মধ্যে দুর্ণ-ঘারের তন্মরাশির উপর দিয়! ভাহারা ছুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করি- 

লেন। ছুর্গীভ্যন্তরে কেবল কয়জ্বন-মাত্র স্ত্রীলোক ছিল,সুতরাং তাহারা 

অবাধে ছূর্মাভাত্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন ছুর্মধো আহারীর় 

কিছুই পাওয়া গেল না; অবশেষে পাস্থাবাম হইতে খাদ্য সামী 

আনাইয়! কথ্চিৎ ক্ষুপ্নিবৃত্তি করিয়া! তাহারা মে রাত্রি তথায় যাপিত 
করিলেন। গ্রত্যুষে তাহারা শ্রীলোকদিগকে মুক্তি-প্রদান করিয়া 
ছর্গ-গৃহে অগ্নি-প্রদান-পূর্বাক ডন্ডাফ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে 

রান্বি তাহার! ডন্ডাফে মহানঙ্দে যাপিত করিলেন। 



অষম অধ্যায়। 

লামিংটনের উত্তরাধিকারিণীর সহিত ওয়ালেসের বিবাহ--ইংরাঁজগণ কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া তিনি কার্টলেন ক্রেগ্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন--হেদিল্রীগের 

হস্তে তদীয় নবোঢা পত্রীর মৃত্যু-_ওয়ালেসের প্রতিজ্ঞা-তৎকর্তৃক হেসিলরীগের 

হত্যাবিগারের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ--ওয়ালেস হ্কটলণ্ডের অভিভাবক মনোনীত-ত্রী-নদীর 
তীরবস্তী ছুর্গ ও টরন্বরি দুর্গ গ্রহণ-__ইংরাঙ্জদিগের সহিত সন্ধি-_-ওয়ালেদ্ কম্নক্ 
নগত। অবস্থিত। 

১২৯৭ শ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে ওয়ালেম্ ডন্ডাঁফ্ পরিত্যাগ করিয়! 
গিল্ব্যাষ্কভিনুখে যাত্রা করিলেন । বসন্তকাল সমাগত; পাদ্ব-নিচয় 

রমণীয় হরিদ্-বর্ণের পত্রনিকরে স্থশোভিত; চতুন্দিক্ বিহগকুলের অমৃত- 

ময় কুজনে বিমোহিত ; প্রকৃতি নূতন সাজে দাজিয়া জগন্মনোমোহন 

করিতেছেন। এমন সময়ে কোন্ প্রণুয়ীর চিত্ত অবিকৃত থাকিতে 

পারে? ওয়ালেসের অয়োহৃদয়ও বসন্তানিল ব্যজনে প্রণয়ানলে বিগ" 

লিত হইতে লাগিল। এত দিন সামরিক কার্ধ্যে সতত নিরত থাকায়, 

লামিংটনের রমণীর চিন্তা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 

ক্স্তিআজ এই বিশ্রামাবানে বদত্ত-হিল্লোলে দেই অতুল রূপরাশির 
আধার নিরাশ্রয়া যুবতীর জনা তাহার হৃদয় প্রমত্ত হইয়া উঠিল। 

তিনি আর বিচ্ছেদ সহিতে না পারিয়া সেই মহিলার আবাসে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । কয়েক দিন তথায় যাতায়াতের পর, এবং প্রণয় 

পরিণয়, ও সামরিক জীবনের পরম্পর সঙ্গতি-অসঙ্গতি-বিষয়ে বিবিধ তর্ক 
বিতর্কের অবসানে-ওয়ালেস্ তাহাকে প্রকাশ্যে বিবাহ করিতে সম্মত 

হইলেন। ওয়ালেসের প্রিয়বন্ধু যাজকবর ্ রেয়ার এই বিবাহের পৌর- 

হিত্য কার্ধ্য সম্পাদন করিলেন। নব দম্পতী কিছু দিন মনের স্মুখে 

মধুচন্দ্রিম। যাপিত করিলেন। যুদতী অচিরগাল মধ্যেই গর্ভবতী 

হইলেন । যথাসমযে তাহাদিগের মুর্তিমান মনোরথ-স্বূপ একটী . 
কন্যা জন্মিল। 

এইরূপে ওয়ালেন্যদিও মনের ন্ুথে প্রিয়তমার সহব'সে কাল 



ইত্রাজদিগের সহিত সংঘর্ষ । ৫৯ 

কাটাইতে লাগিলেন, তথাপি সেম্থখের সময়েও দেশের হুর্গতির 

বিষয় স্মরণ হইয়া! তাহার হর্ষে বিষাঁদ উপস্থিত হইতে লাগিল। যত 

দিন ইংরাঁজের স্কাঁলতে আধিপত্য করিতেছেন, তত দিন 'ওয়ালেসের 

অন্তরে অবিমিশ্রিত ম্থখের আশ্বা কোথায় ? 

এইরূপে হর্ষে ও বিষাদে তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছে, ইত্যব 

সরে একদিন ওয়ালেন্ নগরের বহিঃস্থিত ভজনালয় হইতে প্রার্থন। 

শুনিয়। প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তাহার প্রিয় বন্ধু গ্রেহাম্ তাহার সমভি- 

ব্যাহারে ছিলেন। তাহাদিগের উভয়ের সহিত সর্বশুদ্ধ চতূর্িংশতি 

অনুযাত্রিক ছিল। এমন সময় হেসিল্রীগ (779912 ) ও সার্ রবার্ট 

থরন্ নামক এক জন নাইট পথিমধ্যে তাহাদিগকে সবলে আক্রমণ 

করিলেন। ল্যামিংটনের উত্তরাধিকারিণীর পাণিগ্রহণ করায় ওয়ালেস্ 

হেসিল্রীগের মন্ীস্তিক যাঁতনার কারণ হইয়াছিলেন। পাণিগ্রহণের 

দিন হইতেই হেসিল্রীগ ওয়ালেসের বধ-বিষয়ে কৃতসঙ্ক্ল হইয়াছিল্েন। 

এত দ্রিন কেবল স্থবিধ! খুজিতেছিলেন। আজ সেই জ্ববিধ! উপস্থিত । 
হেসিল্রীগের অন্যতম সৈনিক পুরুষ বিবিধ পরিহাস দ্বারা ওয়া- 

লেন্কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছিল। ওয়ালেন্ এরূপ বিজ্জপোক্তি 

শুনিয়। কখন এক মৃহ্র্তও বিলম্ব করেন নাই। কিন্তু আজ ওয়ালেন্ 

রাজনৈতিক সন্ব্যানী হইয়াও আশ্রমী। স্ত্রী-কন্যার মায়ায় আজ 

তাহার প্রাণে মায়া জন্মিয়াছে। সুতরাং তিনি সহস! জীবন দিতে 

অগ্চসর হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। আজ তীহার পারৎ্পক্ষে বিবাদে 

প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছ। হইল না । তিন অটল অচলের ন্যায় অবিচলিত 

ভাবে আল সেই বিজ্রপ-ঝটিকা সহিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন তাহার! 

দেখিলেন যে, ইংরাজের৷ তাহাদিগের অভিমুখে বেগে আমিতেছে, 

তখন আর বিলম্ব করা অনুচিত মনে করিয়া ভাহার] প্রও সিংহের 

ন্যায় উল্লম্ষন পূর্বক ইংরাজদিগের উপর আসিয়! পড়িলেন। নিমেষ- 

মধো মৃতদেহে ও রুধির-আোতে রণভূমি প্লাবিত হইল। কিন্তু এত 

ইংরাজসৈন্য আসিয়। তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল যে, তাহাদিগকে 

পঞ্চাশৎ্ ইংরাঁজ-দেহ ভূতলশায়ী করিয়া বাহ ভেদ পূর্বক রণস্থল হইতে 



৬০ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ব। 

অন্তহিতি হইতে হইল। ওয়ালেস্ সদলে প্রিয়তমা গৃহাভিমুখে ধাবিত 
হইলেন। ইংরাজের৷ তাহাদিগের অনুসরণ করিল। ওয়ালেস্-পত্রী, 

পতি ও ভাহার সহচরবুন্দের বিপৎ দেখিয়! সিংহপ্ার উদঘাটিত করিতে 

আদেশ করিলেন । স্কটের! সিংহঘার দিয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল । 

যতক্ষণ সমস্ত স্কট্সেনা খিড়.কী দ্বারা কোন নিরাপদ স্থানে না পৌছিল, 
ততক্ষণ ওয়ালেন্ ও গ্রেহাম্ ছুই জনে অদ্ভুত বীরত্বের সহিত সিহহদ্বার রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । এদিকে স্কটের! কার্টলেন্ ক্রেগ্ (08:190৩ 1৪৯), 

নামক গুহায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই ওহ! অগ্ভাপি ওয়ালেস্- 

গুহ] নামে অভিহিত হইয়া থাকে । অন্যাত্রিকগণ নিরাপদ .স্থানে 

গিয়া! পৌছিয়াছে গুনিয়। ওয়ালেস্ ও গ্রেহাম্ সিংহঘার পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
সেই স্থানের উদ্দেশে গমন করিলেন । 

প্রণয় রমনীকে দেবতা করিয়। তুলে । প্রণয় তাহাকে আত্ম ভুলিতে 

শিক্ষা দেয়। পতির আসন্ন বিপদ্ দেখিস] নিজের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়! 
ওয়ালেস্-পত্রী পতির রক্ষার্থ নিজ প্রাসাদের সিংহদ্বার খুলিয়া! দেন। 
পতি ও তৎ্সহচর বৃন্দকে তিনি থিড়্কী দ্বার দিয় পলায়ন করিয়! 
আত্মরক্ষ/! করিতে উপদ্দেশ দেন। স্বদেশের উদ্ধারসাধন করিবেনঃ 

প্রাণাধিকণ প্রিয়তমাঁকে স্থৃথিনী করিবেন এই জাশায় আজ ওয়ালেস্-- 

পরীর উপদেশ রক্ষা করিলেন | তাহার) চলিয়া! গেলে প্রিয়তমার 

কি হইবে, এ ভাবন। তাহার মনে উদ্দিত হইল না। তিনি স্বয়ং 

শক্রপত্বীগণের প্রতি যেরূপ বীরোচিত নঘ্যবহার করিয়। থাকেন, বোধ 

হয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইংরাঁজ-সেনাপতিও তদীয় পদবীর প্রতি সেই 
রূপ সত্যবহার করিবেন। কিন্তু তাহার সে আশা! বিফল হুইল । সতী 
ওয়ালেস্-পত্বী পতির প্রাণরক্ষার অপরাধে পিশাচ-হৃদয় ইংরাজ-সেনা- 

পতির আদেশে ধৃত ও তত্ক্ষণাৎ্ শাণিত তরবারি-অগ্রে নিক্ষিপ্ত হইলেন । 

ওয়ালেসের জীবন-্রস্থি ছিন্ন করিনা সতী প্রাণত্যাগ করিলেন বটে, 

কিন্ত তাহার আত্মোৎ্সর্গের জলস্ত দৃষ্টান্ত চিরকাল ধরিয়া হুট রমনী- 
দিগের উদ্দীপনাস্থল হইয়। রছিল। 

পক্ীর হত্যা-সংবাদ তদীয় একাস্তান্গগতা এক দাসী কর্তৃক ওয়া- 
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_ ল্লেসের নিকট আনীত হইল । এই শোচনীয় সংবাদে ভাঁহার ও তদীয় 
প্রিয়বদ্ধু গ্রেহামের ও অন্যান্য হ্কটগণের আর শোকের সীমা রহিল 

না। ওয়ালেসের নিজের হৃদয় যদিও শোকভরে ভগ্ন হইবার উপ- 

ক্রম হইয়াছিল, তথাপি তিনি.বীরোচিত ধৈর্যের সহিত গভীর শোকা- 

বেগ সংবরণ করিয়া রোরুদ্যমান প্রিয়বন্ধু ও অন্যান্য অন্ধযান্রিক- 
বর্গকে এই উদ্দীপনা-বাক্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেনঃ-- 

“বীরগণ ! শোক সংবরণ কর$ এ শোক করার আর কিছু ফ্ল 

নাই; ভোমরা রোদন করিয়া আর তাহাকে পুনজ্জাবিত করিতে 
পারিবে না (এই বলিতে বলিতে তদীয় নয়ন-যুগল হইতে সত্তর ধারায় 
শোকাঙ্র বিগলিত হইতে লাগিল ); বন্ধুগণ 1 প্রতিজ্ঞা কর, যত 

দিন তোমরা এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ না লইতে 

পারিবে, ততদিন তোমাদিগের নয়ন নিদ্রায় নিমীলিত হইবে না; 
আর অদ্য আমি আমার জষ্টীকে স্বাক্ষী করিয়া! তোমাদ্দিগের লম্মুখে 
এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি এই শোচনীয় স্ত্রীবধের সমুচিত শান্তি 
বিধান করিবই করিব ; আমার এই শাণিত তরবারি ইংরাজদিগের 

আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহাকেও, অধিক কি যাজকমণ্ডলীকেও-ক্ষম। 

করিবে ন।। প্রি ভ্রাতগণ ! আমার এই ভিক্ষা! যে, বন্দি আমি মরি 
ত আমার এই প্রত্বিজ্ঞা যেন তোমাদিগ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; ভাই 

সার জন্! এ শোক রাঁখ, এখন শোকের সময় নয়; আইস আমর! 

দশ হম ইংরাঙ্গের রক্তে প্রিয়তমার শোকানল নির্বাপিত করিগে ; 

কাপুরুষেরাই অশ্রজলে শোকাপনোদনের চেষ্টা পায়; অশ্রজলে 
বীরের সচহস কমিয়। যায় ; কৃত অপকারের প্রতিশোধ শ্রহণের যে 

একমাত্র উদ্দীপক ক্রোধ, অশ্রুজল ফেলিলে তাহা বিধৌত হয় ।” 
অধিনায়কের এই উদ্দীপনা -বাক্যে সমস্ত হ্কটহ্ৃদয়ে শোণিভ-শ্রোত 

,ভাড়িত-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। €সই যীরদল একবাক্যে 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রতিহিংসা দ্বারা এই শোকানল নির্বাপিত 
করিবেন। পিতৃব্য অচিঙ.লেক্ ওয়ালেসের এই ছুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া 

সদলে কার্টলেন্ অরণ্যে আসিয়া তাঁহাদিগের লহিত মিলিত হইলেন। 

রশ 
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সেই মিলিত বীরদল প্রতিহিৎসায় উন্মত্ত হইয়! রজনীযোগে ল্যাঁনার্কাতি- 

মুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজেরা তাহাদিগের আক্রমণ আশঙ্কা 

করেন নাই, ম্থৃতরাং নিশ্চিন্তভাবে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন। 

নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া! সেই সেনাদল ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। 

এক দল লইয়! ওয়ালেস্ হেসিল্রীগের প্রাসাঁদাভিমুখে যাত্র! করিলেন; 
পর দল লইয়1 গ্রেহাম, সার্ রবার্ট থরনের অনুসন্ধান আরম্ভ করি- 
লেন। সেরিফ হেপিল্রীগ উচ্চতম প্রাসাদে নিদ্রায় অভিভূত রহিয়ান। 
ছেন, এমন সময় ওয়ালেস্ তদীয় নিদ্রাগৃহদারে আলি] উপস্থিত 

হইলেন। ওয়ালেসের পদাঘাতে সেই গৃহুদ্ধার ভগ্ন হইল। সেই 
শব্দে হেসিল্রীগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। হেসিল্রীগ ভয়ে সোপানাবলির 

দিকে যেমন ধাবিত হইবেন, অমনি ওয়াঁলেস তাহার গ্রীবা ধারণ 

করিলেন, এবং মুহুর্তমধ্যে তদীয় প্রচণ্ড অসি তদীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত 

করিল। অচিউলেকের সন্দেহ ঘুচিল না; তিনি হেদিল্রীগের এখনও 
জীবন আছে সনেহ করিয়া, খর্গাগ্র ধারা তাহাকে ছুই বার বিদ্ধ করি- 

লেন। হেসিল্রীগের পুত্র যেমন পিতার নাহাষ্যার্থ দৌড়িয়া৷ আমি- 
লেন, অমনি ধরাশায়ী হইলেন। প্রাসাদোখিত “হা হতোহম্মি” এই 

আর্তনাদ কর্ণ বিদারণ করিয়। রাজমার্গে গিয়। উপস্থিত হইলে অসংখ্য 

লোক আপিয়া৷ তথায় জম। হইল। এদিকে গ্রেহাম্ সার্ রবার্ট থর- 
নের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলে তিনি সেই অনল রাশিতে ভন্মীভৃত 
হইলেন। নগরবাসিগণ অধিকাংশই স্বট্, স্থতরাং তাহাদ্িগের সানু 

ভূত ম্বতঃই ওয়ালেসের সহিত উদ্দীপিত হইল। সকলেই আসিয়া 

ওয়ালেসের সহিত যোগ দিল । শতাধিক ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। 
ল্যানার্ক এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে হ্কট দিগের হস্তগত হইল। অচিরকালমধ্যে 

এই সংবাদ স্কট্লগের সর্বত্র প্রচারিত হইল। অমনি দলে দলে 

অসংখ্য হ্কট আসিয়া ওয়ালেসের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল । সকলে 
একবাক্যে ওয়ালেস্কে দলপতি ও অধিনায়ক মনোনীত করিল । তিনি 

এক্ষণে তদীয় অন্তনিগৃহিত হ্বদয়ভাষ আর গোপন রাধিলেন না! তিনি 
ঘাজ সর্বাসমক্ষে প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিলেন যে ক্ধটলগুকে ইংরাজ- 
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গণের ভীষণ শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করাই তাহার জীবনের একমাত্র 

ব্রত। 

ল্যানার্কের অবদানের পরই ওয়ালেস্ সর্বপ্রথমে ইতিহাসে আবিষ্ভ্ভ 

হন। এখন হইতেই জাতীয় ধতিহাসিকের তাহাকে সমবেত জাতীর 

দলের অধিনাফ়ক বলিয়। শ্বীকার করিতে লাগিলেন। মহাত্বা শিবদীর 
ন্যায় ওয়ালেস্ও প্রথমে দন্থ্য-নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বস্ততঃ 

প্রাকৃত লোকে মহাত্বগ্রণের অলোক-প্রচলিত কার্ষেযর কারণ নির্ণয়ে 

' অসমর্থ হইয়। ভীহাদিগের ক্ার্ধোযর নিন্দা করিয়া থাকে । * প্রত্যেক 
সমাজসংক্কারক, প্রত্যেক ধর্-সংস্কারক,এবং প্রত্যেক রাঁজ-নৈতিক সন্গ্যা- 

মীর জীবন এইরূপ অযধা-নিন্দাবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া থাকে । তাহার! 

ষাহাদিগের ছুঃখমোচন করিবার জন্য আপন আপন হ্থখে জলাঞ্জলি 

দেন, আপন আপন জীবন উৎসর্গ করেন, তাহারাই তাহাদিগের 

উদ্দেশ্য বিষয়ে সন্দিহান হয়, এবং নানাপ্রকারে তাহাদিগের কার্য 
ব্যাহত করিয়া থাকে । বিশেষতঃ রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর জীবন অধিক- 
তর কষ্টযস্ত্রণাময়। তিনি শক্র মিত্র, শ্বজাতি বিজাতি---সকলেরই 

নির্ধ্যাতনের বিষয়ীভূত। যতদিন তিনি কৃতকার্য না! হন, ততদিন 

তিনি শক্রদিগের নিকট বিদ্রোহী, এবং ্বজাতির নিকট: শাস্তিভঙ্গকা রী 

দ্য বলিয়৷ বিবেচিত হন। যদি অকৃতকার্ধ্যাবস্থায় তিনি মানধলীল। সন্ব- 
রণ করেন বা কার্ধযক্ষেত্র হইতে অপসারিত হন, তাহা হইলে তিনি ইতি- 
হাসে এই চিত্রেই প্রদর্শিত হইয়। থাকেন । কৃতকার্য হইলে তিনি স্বদেশ 

ও স্বজাতির উপাস্য দেবতা, এবং বিপক্ষ ও বিজাতির ভীতি ও বিল্ময়ের 

উদ্দীপক । , ওয়ালেস্ ল্যানার্কের এই বিজয়ের পর স্বদেশ ও শ্বজাতির 
উপাস্য দেবতা, ও ইংরাজগণের ভীতি ও বিস্ময়ের ভাজন হইয়! 
উঠিলেন। ইংরাঁজের! পুর্ব্ব হইতেই তাহার বীরত্বের অনেক বিস্ময়কর 

পরিচয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহাকে রাজনৈতিক প্রতিঘন্্ী 

* অলোক সামান্য মচিন্ত্যহেতৃকম্। 

ঘিষত্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্ ॥ 

কুমরাসস্তব। 
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বলিয়া! মনে করেন নাই। আজ চতুর্দিক হইতে অসংখ্য লোক প্রকাশ্য 
রূপে দলে দলে আমিয়। তাহার পতাকাঁমূলে দণ্ডায়মান হইতেছে, আজ 

ক্ষট্লগুবাসিগণ প্রকাশ্যরূপে তীহাকে অধিনায়ক মনোনীত করিল, 

আজ তিনি প্রবাশ্যরূপে সর্ব-সমক্ষে ইংরাজ উন্ুলন তাহার জীবনের 

একমাত্র ব্রত বলিয়! উদ্ঘোষিত করিলেন-_-এই সকল দেখিয়া শুনিয়া 
ভীহাক্ষিগের চক্ষু উন্মীলিত হইল । ভীহারা বুর্ঝিলেন. ওয়ালেদ আর 
বিদ্রোহী বা দস্থ্য নহেন। স্কট লগুবাসিগণের প্রতিনিধি, ক্ষট সাধা- 
রণ-তস্ত্রের সভাপতি এবং ইংরাঁজগণের প্রতিদবন্্বী। 

স্কটলগ্ডের জদৃষ্টগগনে এইরূপ আবর্তন চলিতেছে, এমন সময় 
এড্ওয়ার্ডের ক্রীতদাসম্বরূপ , বথুওয়েলের অধীশ্বর সার্ আমের ভি 

ভ্টালেন্ এড্ঙয়ার্ডের নিকট এই সকল সংবাদ পাঁঠাইল। এই ব্যক্তি 
ছটলগবাসী হইয়া জাতীয় হ্বাধীনত গুডূগয়ার্ড-চরণে বিক্রীত করিবার 
ঞ্্বরূপ হইয়াছিল। এরই জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ 
এডওয়ার্ড বথ্ওয়েলের প্রকৃত অধীশ্বর মরেকে বিদুরিত করিয়া তৎস্থানে 
এই পাষকে স্থাপিত করেন। এই পাবগ্ডের পত্রে আঠ্ওয়ার্ড সর্ব 
গঁথমে অবগত হইলেন যে, হ্কটের! এক্ষণে ন্বদেশকে ইংরাজগণের 
শৃঁ্খল হইতে উন্ুক্ত করিতে কৃত-সষ্থয্প হইয়াছে । এই সংবাদ শুনিয়া 

এড্ওয়ার্ড স্কট লণ্ড পুনরায় অধিগত করিবার জন্য এক মহতী সেনা সহ 
স্কট ল্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন 1 এড্ওয়ার্ডের শিবিরে রিকার্টন্- 
বাঁসী জপ্নামক একজন কৃষ্ণকার স্কট ছিল। ইংরাজের! তাহাকে 
ধ্রিম্সবী বলিয়। ডাঁকিত। সেঁ ওয়ালেসের নাঁম ও গুণগ্রাম গুনিয়া 
তাহার অন্থসন্ধীনার্থ নির্গত হইল । অনুসন্ধান করিতে করিতে সে 

কাইল্ প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় স্কটিশ অধিনায়কের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ওয়ালেস্ সৈন্য সংখহ করিবার মানসে 

তথায় গিয়াছিলেন। তিনি জপের প্রমুখাৎ ইংলগ্ডের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা ও এড্ওয়ার্ডের অভিপ্রায় সবিশেষ অবগ্রত্ত হইলেন। কার্ধ্য- 
দক্ষতা। ও বিশ্বস্ততা! নিবন্ধন এই ব্যক্তি স্বটগ্রণ কর্তৃক হট.লগ্ডের অস্থ- 

ধারক পদে অভিষিক্ত হইলেন। 



সসৈন্য এডওয়ার্ড স্কটূলও দ্বারে উপনীত। ৬৫ 

আয়র সায়র হইতে প্রত্যাগত হুইয়া৷ ওয়ালেন অচিরকাল মধ্যেই 
সেন! সমবেত করিলেন। তিনি পূর্ধকৃত অপরাধ মার্জনা] করিয়া! 

কয়েদীদিগফে কারামুক্ত করিলেন। ইস্থারাই তাহার সেনার প্রধান 

অঙ্গীভূভ হইল। তীহার পিতৃব্য সার্ রেনাল্ডের ইংরাজদিগের সহিত 
যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার কাল উত্তীর্ণ হইয়। গিয়াছে । তথাপি ভিনি 

হয়ং প্রকাশ্য যুদ্ধে ইংরাজগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন, এই জন্য 

ইংরাজের ভাঙার ভূসম্পত্তি এখনও আবদ্ধ রাখিয়াছেন। জ্ুতরাং 

তিনি প্রকাশ্যরূপে ওয়ালেসের নহিভ যোগ দিতে পারিলেন না বটে, 

কিন্ত গপ্তভাবে ওয়ালেন্কে ধন বা লোক দিয়! বিবিধ প্রকারে সাহাঘ্য 
করিতে লাগিলেন। এদিকে কনিঙহাম্ ও কাইল্ হইতে এডাম, 

ওয়ালেস ও রবার্ট বয়ীত সহ্ত্র অস্ত্রধারী পুরুষ সহ ল্যানার্কে ওয়া- 
লেসের পতাকা-ভলে আসিয়। দণ্ডায়মান হইলেন। সার্ জন্ গ্রেহাম্ 

ও তীয় উৎকৃষ্ট অশ্বসেনা, এবং অন্যান্য অসংখ্য হটে, পেটি য়ট্গণও, 

ওয়ালেমের সহিত আসিয় মিলিত হইলেন । সর্বসমেত প্রায় তিন সহস্র 

অশ্বারোহী ও অসংখা পদাডিক জাতীয় পতাকার আশ্রয় গ্রহ্ণ করিল। 

সৈনা-নংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল বটে, কিন্ত অধিকাংশই অন্ত্রশঙ্ছে 

গ্ুসজ্ভিত না থাকায় কাধ্যকালে সংখ্যাবাহুল্যে তত ফল দর্শিল মা। 

এ দিকে ইংলগেশ্বর এড্ওয়ার্ড বা তদীয় প্রতিনিধি ধাঁইট সহস্র 

'্বসত্জিত সেনা লইয়। ল্যাঙ্কাসায়ারের অন্তর্গত বিগার নামক গ্রাম 
পর্যন্ত আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । তথা হইতে তিনি ছুই জন দূত সহ 

আপনার ভাগিনেয় ফিন্ছকে ওয়ালেসের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়! 

দেন যে, যদি ওয়ালেমু আত্ম-কৃত অপরাধের নিমিত্ত এখনও ক্ষম। 

প্রার্থন। করেন তাহাকে ক্ষম। কর! যাইবে ও পর্য্যাপ্ত পুরস্কার প্রদান কর! 
হইবে। যদি তিনি তাহ! না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজবিদ্রোহী 
বলিয়! গৃহীত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ওয়ালেস্ অতি অবজ্ঞা 
সুচক পত্রে ইহার উত্তর প্রদান করিলেন এবং আপনার শৃক্তি প্রদর্শন 

করিবার অভিপ্রায়ে এড্ওয়ার্ডের দুতছয় .ও ভাগিনেয়ের প্রাগুবধ 

করিলেন ॥ 



৬৬ ওয়ালেমের জীবনরৃত্ত। 

ওয়ালেন্ এডওয়ার্ডের সৈন্যের অবস্থা! পর্ধ্যবেক্ষণ মানসে রজনী- 
যোগে কাহাকেও কিছু না বলিয়া! ছন্মবেশে এডওয়ার্ডের শিবির-মধ্যে 

প্রবেশ করিলেন। সারজন্ টিন্টো৷ কেবল তীহার সমভিব্যাহারে কিয়- 

ক্র গমন করিয়াছিলেন । একমাত্র তিনিই কেবল ওয়ালেসের অভি- 

প্রায় জানিতেন। ওয়ালেস্ ইংরাজ সৈনিকগণের অনেক ঠা বিল্রপ 

সহিয়া শিবিরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া তথ! হইতে জ্রুত পলাইয়। 
আঙিঞ্লেন। শীঘ্র পলায়ন ন। করিলে, তিনি নিশ্চয়ই ধর। পড়িতেন। 
কারণ, কেহ কেহ তাহাকে ওয়ালেস্ বলিয়া সন্দেহ করিয়া পরম্পয় 

বলাবলি করিতেছিল। এদিকে আবার ওয়ালেস্ দ্রুত হ্কটিশ শিবিরে 

ফিরিয়া! না আসিলে, আর এক বিপদ্ ঘটিত। সারজন্ থ্রেহাম্ অনেক 
ক্ষণ ওয়ালেনকে না দেখিয়। তাহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন । 

টিণ্টোকে বিশ্বাস-ঘাভক বলিয়া তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল। তিনি 
তাহাকে হস্তপদ বদ্ধ করিয়। পুড়াইতে বা ফাসিকাষ্ঠ্রে খুলাইতে আদেশ 
দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ওয়ালেস্ আসিয়! তথায় উপ- 

স্থিত হইলেন। ওয়ালেন্ টিন্টোকে তৎক্ষণাৎ রঞ্জুমুক্ত করিতে আদেশ 
দিয়া, আপনার ক্ষণিক অন্তর্ধানের কারণ নির্দেশ করিলেন। গ্রেহাম্ 

ইহাতে সন্ভষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, সেনানায়কের এরূপ 

জীবন-সংশরকর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় নাই । ওয়ালেস্ 
উত্তর করিলেন, স্কট লণ্ডকে শক্রহস্ত হইতে মুক্ত করিতে ইহা অপেক্ষাও 

অধিকতর বিপজ্জনক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে হুইবে। 



নবম পরিচ্ছ্দে। 

ওয়ালেমের স্বপ্নদর্শন ; ইতরাজদিগের বিশ্বামঘাতকতা 
এবং আয়ার বারিকের হত্যাকাণ্ড । 

ওয়ালেন্ যাহ! আশঙ্ক! করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইংরার্জ- 

দিগের বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন অচিরেই সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হুইল 
এপ্রিল্ মাসের প্রথমেই এড্ওয়ার্ড কারলাইলে এক সভা আহ্বান 

করিলেন। এই সভায় সমস্ত ইংরাজ সেনাপতিগণ আহত হন। 

বশ্বাসঘাতক আমের্ ডি ভ্যালেন্স ভিন্ন আর কোন স্কট আহৃত হয়েন 
নাই। ১২৯৭ শ্রীষ্টাবের ১৮ই জুন্ আয়ার নগরের বারিকে একটা 
মহতী সভার অধিবেশন হইবে--এই মভায় ইহাই স্থিরীকৃত হয়। 

সমস্ত সন্ত্রান্ত লোকক্ষে এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ 

করা হয়। আয়ারের গবর্ণর পারসী অনুষ্টিত ষড়যন্ত্রের বিষয় পুর্বেই 
অবগত হইয়াছিলেন, জ্মুতরাং তিনি এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার 

অনুমোদন করিবেন না, বলিয়াই তথায় যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। 
সুতরাং এডওষার্ড তাহাকে পদচ্যুত করিয়া! আর্হ্ল্ককে সেই পদে 

অভিষিক্ত কবিলেন। যাহাতে ওয়ালে কোন মতেই নিস্তার না 

পান, সেই জন্য সেই তারিখে গ্লানগোতেও আর একটী সভা আহত 
হইল। 

সন্ধির কাল অতীত না হইতেই, ইংরাজের1 এরূপ আন্দোলন 

কেন করিতেছেন ভাবিয়। হ্কটের! বিস্মিত হইলেন। 

স্কটূলঙ্ের বংশপারম্পরী* সেরিফ্ সার রেনাল্ড, আয়ারে আহত 

মহতী সভার অধিষ্ঠানের পূর্বেই মন্কটন্ কার্কে জাতীয় দলের একটা 
সভা আহ্বান করিলেন। ওয়ালেস এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে ওয়ালেস্-ঘটিত একটা অস্তুত স্বপ্ন বর্ণিত হইয়া থাকে । 
কথিত আছে, উক্ত মহ্কটন্ কার্কে প্রবেশের পরে ওয়ালেস্ পথশ্রাস্তিতে 

কাঘর হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হুইয়া পড়েন। তিনি ঘিদ্রাবস্থায় 
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একটী অদ্ভুত দ্বপ্ন দেখেন । তিনি দেখিলেন, যেন একটী পলিতকেশ 
বৃদ্ধ আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, পুত্র! এই লও 

তোমার জন্য বিশাল অরিছ্র্দম অনি আনিয়াছি--লও: | শাণিত 

খড়েগার উজ্জ্বল বিভায় দশ দিক্ আলোকিত হষ্টল। বৃদ্ধ ওয়ালেস্কে 

একটী পর্বতের উপত্যকাভূমিতে লইয়। গিয়1 অন্তর্থিত হইলেন। 
ওয়ালেসের নয়নঘয় অনেক দুর পর্য্স্ত বৃদ্ধের অনুসরণ করিয়া প্রতি- 

হত হইল। ওয়ালেস্ তাহার বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার জন্য 

ব্যাকুল হইলেন। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে অদুরে মেঘমাল। হইতে 

একটা প্রকাণ্ড অগ্রিস্ফলিঙ্গ নির্গত হইয়। রন্ হইতে লল্ওয়ে স্যাণ্ 
পর্ধ্যস্ত সমন্ত ক্কট লণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইল। সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে একট 
হিরপুয়ী-দেবী মূর্তি আবিভূর্ত হইল। দেবীর দেহকাস্তিতে দশ দিক্ 
ঝলপিয়া উঠিল ; অধিক কি ভগবান্ বিভাবস্থও নিষ্প্রভ হইলেন । দেবী- 

মুর্তি ধীরে ধীরে ওয়ালেসের দিকে অবতরধ করিতে লাগিলেন । ওয়া- 

লেসের নিকটে আনিয়! বলিলেন "বৎস! এই লোহিত-হরিত দণ্ড 

গ্রহণ কর; ঈশ্বর নিপীড়িত জাতির উদ্ধার সাধনের জন্য তোমায় 

অধিনায়ক মনোনীত করিয়াছেন। হৃদয়ে সাহস বাধিয়া তাহার 
এই গুরুতর কার্ধ্য সাধন কর। এ পৃথিবীতে তোমার পুরস্কারের 

আশা অল্প, কিন্তু বৈজয়ন্তী-ধামে তোমার জন্য সিংহাসন প্রস্তত 
রহিয়াছে' । এই কথ। বলিয়া দেবী ওয়ালেসের হস্তে একথানি 

পুস্তক অর্পণ করিয়! যে মেঘমালা ভেদ করিয়া আবিভূতা হইয়াছিলেন, 

সহসা শৃন্যে উঠিয়া সেই মেঘমালার গর্তে বিলীন হইলেন। স্বপ্লা- 
বস্থায় ওয়লেন্ পুস্তক খুলিয়। দেখিলেন পুস্তকের প্রথম ভাগ কাংস 

অক্ষরে, দ্বিতীয় ভাগ স্মুবর্ণ অক্ষরে, ও তৃতীয় ভাগ রজত অক্ষরে 
লিখিত । লেখ। পড়িতে চেষ্টা করায় ওয়ালেসের নিদ্রাভঙ্গ হইল ! তিনি 
সহস। কাঠাসন হইতে উঠিয়া গির্জার বাহিরে গেলেন । এবং পাদরীর 
নিকটে এই ্বপ্রবৃত্তাত্ত আমূল বর্ণন করিলেন। যাজকবর যথাসাধ্য 
ইহ্থার রহুস্য ভেদ করিতে চেষ্ট। করিলেন। বলিলেন, “খষিপ্রবর সেন্ট 

আন্ডু তোমায় এ খড় প্রদান করেন! যে পর্বভসমীপে তোমার 
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লইয়! যান, উহা! স্তুপীকৃত অত্যাচার-রাঁশি । তোমাকে এঁ অত্যাচার- 

রাশির প্রতিশোধ লইতে অনুরোধ করিয়াছেন । পী অগ্নি-হ্কট্লগ্ডের 

অমজলের পরিস্চক । এ রমণীস্বয়ং কুমারী মেরী । এ দণ্ড দ্বারা 
তোমায় স্কটলণ্ড শাসন ও শক্রদমন করিতে হইবে। দণ্ডের লোহিত 

বর্ণে যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যঞ্সিত হইতেছে। এ ত্রিধাবিভক্ত পুস্তক ভোমার 

বিখগ্ডিত দেশ স্থচন। করিয়া দিতেছে। দেবী এই পুস্তক তোমার 

হস্তে দিয়া এই ছিন্ন ভিন্ন দেশ্রে একীকরণ ও উদ্ধারের ভার তোমার 

দ্দ্ধে অপপণ করিয়াছেন । কাংস্য অক্ষর অভাচারের, শ্বর্ণ অক্ষর 

গৌরব ও অত্যাচারের, এবং রজত অক্ষর পবিত্র জীবন ও শ্বরগা় সখের 
পরিস্চক* ॥ এই স্বপ্র-ঘটনায় ওয়ালেসের মন গুরুতর দায়িত্বে ও 

গুরুতর ভাবনায় অভিভূত হইল । 

ওয়ালেন্ মন্কটন্ গির্জা হইতে খুল্লতাঁত-সমভিব্যাহ্থারে করসবীর 
অভিমুখে যাত্রা! করিলেন, এবং সেখানে রজনী যাপন করিয়া! পর” দিন 

পরাতে আয়ার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তারা অশ্বারোহণে 
কিঙ্সকেস্ চিকিৎসালয় পর্য্যস্ত গরিয়াছেন, এমন সময়ে সন্ধিপত্রের 
কথা ওয়ালেসৈর মনে পড়িল। ইংরাঁজদিগের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, 

এই জন্য তিনি সন্ধিপত্র খানি সঙ্গে রাখ! কর্তবা মনে করিয়াছিলেন। 

সেই সন্ধিপত্র কর্সবীতে অতি গৃঢ় স্থানে পরিরক্ষিত ছিল। ওয়ালেদ্ 
ও তাহার খুল্লতাত সার রেনাল্ড ভিন্ন আর কেহ তাহা জানিত না। 

স্তরাং ওয়ালেস্ স্বয়ং তিন জন সহচর-সমভিবাহারে কর্নবীর অভি- 

মুখে প্রতিষাত্রা করিলেন। সার্ রেনান্ডের মনে কোন ভাবী অমঙ্গ- 
লের আশঙ্কা! হয় নাই । এই জন্য তিন ওয়ালেসের অপেক্ষা না 

করিয়া, একাকীই আয়ারের সভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আয়ারে 

এড্ওয়ার্ডের সৈন্যগণের শ্খাবাস জন্য একটী বারিক বা সৈন্যাবাস 

গ্রৃতিষ্ঠাপিত হয় । সেই সৈন্যাবাসেই সভার অধিষ্ঠান হয়। সার্ 

রেনান্ড সর্ঝ প্রথমে সেই সভায় প্রবেশ করেন। ইংয়াজেরা তাহা: 

দিগের ধ্বংসের জন্য একটা ফাদ পাতিয়! রাখিয়াছিলেন। সার্ 

রেনান্ড যেমন প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি একটা দড়ির ফাঁস আসর 
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াঁহার গলায় সংলগ্ন হইয়| তাহাকে কড়িকাঠে ঝুলাইয়া দিল। 

ক্রমে ক্রমে ব্রেয়ার, সার নীল, মন্টগোমারী প্রভৃতিও সার্ রেনাল.- 
ডের গতি প্রাপ্ত হইলেন। ওয়ালেসের পরম স্হ্ৃৎ__ক্রফোর্ড-, 

ক্যান্থেল, বইড্, বাক্রে? ই়্ার্ট প্রভৃতিও এই পৈশাচী বাগুরায় পড়িয়া 
অকালে প্রাণ হারাইলেন। এই দুর্দিনের দিনে হ্কটল্ডর প্রায় চারি 

শত বীর বিন! যুদ্ধে শৃগাঁল কুক্ধরের ন্যায় হত হুইলেন। এই শোচনীক 
হত্যাকাঁও বর্ণন করিতে হৃদয় বিকম্পিত হয়, নয়নে অঙ্র শুকাইয়া 
যায়! পিশাচের! ইহাতেও সন্তষ্ট না হইয়1 সেই বীরবৃন্দের নগ্ন মৃত-দেহ 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল । 

রবার্ট বইড্, সার্ রেনালডের অনতিপশ্চাতে আসিয়াছিলেন। 
তিনি রেনালডের শোচনীয় হত্যার সংবাদ গুনিয়। ওয়ালেসের বিশ 

জন অনুযাত্রিক সহ একটী পাস্থাবাসে গিয়া! আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
ওয়ান্বেসের আর এক জন সহচর আঁয়ল'গ্ের ঠীফেন্ আয়ারের 
সভায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ওয়ালেসের শ্বসম্পকীঁয়া কোন রম 

তাহাকে রেনালড প্রভৃতির শোচনীয় হত্যকাণ্ডের কথ! জানাইলেন। 

সুতরাং তিনি সেই পাস্থাবাসে গিয়া বইডের সহিত মিলিত হইয়! 
ল্যাঙলেন্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন | 

এদিকে ওয়ালেস্ করস্বী হইতে সদ্ধিপত্র লইয়া আয়ারের সৈন্যা- 
বাসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন । পথিমধ্যে প্রাগুক্ত রমণীর সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই ভয়ঙ্কর হতা|কাণ্ডের বিষয় তাহাকে 

সবিশেষ অবগত করাইলেন এবং তাহাকে ইহার প্রতিশোধ লইতে 

অন্থুরোধ করিলেন। ওয়ালেস্ এই মংবাঁদে হুতজ্ঞান ও শোকাঁভিভূত্ত 

হইয়া? পড়িলেন। তিনি, এডাম্ ওয়ালেস্ ও উইলিয়ম ক্রফোডের 
নিকটে এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য উক্ত রমণীকে অন্থরোধ করিয়া 

বইড্ ও ট্টিফেনের সহিত মিলিত হুইবার জন্য ল্যাুলেন্-অরণ্যাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । | 

এদিকে তাহাকে বলপূর্বক সভায় আনয়ন করিবার জন্য যোল 

জন ইংরাজ-সৈনিক প্রেরিত হইল। পথিমধ্যে ওয়ালেসের সহিত 
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তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাহার! ওয়ালে্কে, চিনিত না, কিন্ত 
তাহার অদ্ভুত বীরত্ব অচির-কালমধ্যেই তাহাকে তাহাদিগের নিকটে 
পরিচিত করিল। তিনি ও তাহার তিন জন সহচর নিমেষমধ্যে অন্থু- 

সরণকারী ইংরাজগণের দশ জনকে মারিয়া! ফেলিলেন। অবশিই ছয় 
জন প্রাণ লইয়। পলায়ন করিল। 

আয়ারের নৃতন গবর্ণর আর্নুল্ফ উক্ত মভায় সমবেত সমস্ত ইংরা- 
জের উত্সাহ বর্ধনার্থ তাহাদিগের সকলকেই “নাইট” উপাধি প্রদান 

করিলেন। উক্ত সভার প্রায় চারি সহন্তর ইংরাঁজ সমবেত হইয়া- 

ছিলেন। গবর্ণর মৃত স্কট ব্যারন্গণের সম্পত্তি তাহাদিগকে ভাগ 

করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রত হইলেন। সমবেত সভ্যমগ্ডলীর সন্বর্ধনার্থ 

প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন হইয়াছিল । ইংরাজের| পান-ভোঙ্নাদির 
আতিশম্যে বিকলেন্দ্রিয় হইয়1 পড়িলেন । 

সেই বিশ্বাদিনী শ্বজাতিপ্রেমিকা রমণী এই সংবাদ ল্যাঙ্লেন্ অরণ্যে 

ওয়ালেসের নিকটে লইয়। গেলেন। ওয়ালেসের নিকটে ইত্যবসরে 

অনেক লোক আ'িয় জুটিয়াছিল। তিনি আজ তাহাদিগকে আয়া- 
রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্দীপিভ করিলেন । 

বদিও তিনি পূর্বে স্কটলগ্ডের অধিনায়ক মনোনীত হইয়াছিলেন, তথাপি 

ভখন সকলে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া, তিনি নব-নির্বাচনের জন্য 

পাঁচ জন লোককে মনোনীত করিতে অনুরোধ করিলেন । তদহুসারে 
ওয়ালেস্, বইড্, ক্রুফোর্ড, এডাম্ ও অচিঙলেক্ এই পাচ জন নির্বাচিত 
হইলেন। এই পাঁচ জন অক্ষ দ্বার! আপনাদিগের অনৃষ্ট পরীক্ষা করিতে 

কৃত-সঙ্কল্প,হইলেন । তিন বার পাশা পড়িল, তিন বারই ওয়ালেসের 

নাম উঠিল। ভখন তিনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অসি 

নিক্ষোশিত করিয়া শপথ করিলেন যে, আয়ারের হত্যাকাণ্ডের প্রতি" 

শোধ না লইয়া জলগ্রহণ করিবেন না। 

তৎক্ষণাৎ ওয়ালেসের কার্ধ্ প্রণালী স্থির হইয়া গেল । তিনি স্থির 

কবিলেন, আয়ারের সৈন্যাবাসে ও আয়ার নগরের ষে যে গৃহে সেই 

রাত্রিতে ইংরাজ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সেই গৃহে জঙ্গি প্রদান করি- 



৭৯ ওয়ালেসের জীবনরৃত্ত। 

বেন। তিনি সেই বশ্বাসিনী রমণীকে ও আয়াত্রর কতিপয় অধিবানীকে 

ইংরাজাধিঠিত গৃহ লকলের দ্বারে খড়ির দাগ দ্িবার-ন্বন্য অগ্রে আয়ার 

নগরে পাঠাইয়৷ দিলেন, এবং আর বিশ জন লোককে মেই নকল দ্বারে 

দৃহমান পদার্থ সংলগ্ন করিতে পাঠাইন্েন। চতুর্দিকে যখন আগুণ 
লাগিবে,তথন নগর রক্ষার জন্য ছুর্থ হইতে. সৈন্য বাহির হইতে না পারে, 

এই জন্য ওয়ালেন্ "সার পঞ্চাশ জন লোক সহ রবার্ট বইড্কে ছুর্গঘার 

রক্ষার জন্য পাঠাইলেন। অবশিষ্ট 'লোক ভন সূহ তিনি স্বয়ং বারন্স বা] 
সৈন্যাবাঁস অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং চিহ্নিত গৃহ্মাত্রের ঘারে এক 

এক দল লোক পাঠাইলেন। এক সময়েই বারন্সে ও চিন্ছিত গৃহ্- 

মাত্রে অগ্নিপ্রদান কর। হইল । দহ্মান-পদার্থসংযোগে গৃহ সকলে অগ্নি 

প্রদান-মাত্র চগদুর্দিকে ছ ছু করিয়া অগ্নি জলিয়া! উঠিল। পানপ্রমত 
ইংরাজ যে যেখানে ছিল পুড়িয়। মরিল। 

সে রাত্রিতে ছুর্গমধ্যে অতি অর্পমান্তর সৈন্য ছিল,কারণ সকলেই প্রায় 

সভায় আসিয়াছিল। যাহারা ছুর্গমধ্যে ছিল, তাহাদিগের অধিকাংশই 
উত্তাল অগ্নিতরঙ্গ দেখিয়] ছুর্গ হইতে বাহির হইতে চেষ্ট। করিল । বইড. 

তাহাদিগকে কোন বাধ। দিলেন না। কিন্ত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়! 

যাহার! হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয় 

ুর্ণ দখল করিলেন। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য বিশ জন-লোক রাখিয়া, 

নগরের শাস্তিরক্ষাবিষয়ে ওয়ালেসের দাহাষ্য করিবার অন্য অবশিষ্ট 

লোক.সহ ছুর্গ হইতে বহির্ত হইলেন । সেই রান্রিতে "্সারারে সর্ব 
পঞ্চ-সহশ্র ইংরাজ আপনাদিগ্ের ঘোরতর রিশ্বামঘাতক্ভার প্রায়শ্চিত 

করিবার ,জন্য কালের করাল গাঁসে পতিত.হন। ১২৯? শ্রীষ্টাব্দের 

শ্্রীন্বকালে এই ঘটনা, সংঘটিত হয় 

.বখন পকলে আনিয়া মিলিত হইলেন, ভখন ওয়ালেস্ অবিলঙ্গে 

নাস্গে যাত্রা করিতে কৃত-সঙ্কন্প হইলেন। কারণ, সেখানেও এইরূপ 

একটী. বভার' অধিবেশন হইবার কথা আছে, এবং ওয়ালেসের মনে 

, জাশস্ক। হইল, হয়ত তাঁহার রঙ্ধুরর্গ,ও-আত্মীয় স্বজনের সেখানে কোন 

বিপদ ঘটছে ।-তিনি এই আশঙ্ক। কিয়! আায়ারের প্রধান অধিবালি- 
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গণকে'ডাকাইলেন। তাহাদিগের হস্তে তাহার প্রত্যাবর্তন পর্যাস্ত 

ছুর্দ ও নগর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া তিন শত অশ্বারোহী সহ 

গ্লানগো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীহাদিগের অশ্ব ছিল না, স্থৃতরাৎ 
উীহার। মৃত ইংরজ-সৈনিক-্পুরুষগণের তশ্ব সকল হইতে বাছিয়া 

তিন শত উৎকৃষ্ট অশ্ব লইলেন ৷ একাধিক তিন শত অশ্বারোহী অতি 
প্রচগডবেগে নিমেষমধ্যে গ্লাস্গোর তোরণ-দ্বারে আসিয়। পৌছিলেন। 
ই রাজের ভয়ে অধীর হইলেন। বিসপ্ বেকের হস্তে নগর ও হূর্গ- 

রক্ষার 'ভার অর্পিত ছিল, তিনি অবিলম্বে এক সহম্র সৈন্য সমবেত 

করিলেন। ওয়ালেস্ তাহার ক্ষুদ্র অশ্বসেনাকে দিধা বিভক্ত করিয়। 

এক ভাগ অচিঙলেকের হন্তে সমর্পণ করিলেন, ও এক ভাঁগের অধি- 

নায়কত্ব নিজের হন্তে রাথিলেন। ছুই জনে ছুই দিক্ হইতে নগর 

আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলেন । ইংরাঁজের। ওয়ালেসের সৈন্যের 

অল্পত1 দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন। অচিরকাল-মধ্যেই উভয় "লে 
ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যদিও ইত্রাজদ্িগের দ্বিকে সৈন্য- 
খ্যা প্রায় চারি গুণ ছিল, তথাপি ওয়ালেস্ ও তদীয় বীরবৃন্দ অদ- 

মিত-তেজে ইংরাঁজ-অশ্বারোহিগণকে পাতিত করিতে লাগিলেন । 

ওদিকে অচিঙলেকের সৈন্য উত্তর দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিল । 

ইংরাজ-বাহিনী অতঃপর দ্বিধ। বিভক্ত' হইল। অচিঙলেকের সৈন্য 

অমিত বেগে আপরিয়। শক্রসেনাকে ভগ্ন ও বিপর্যস্ত করিয়া! ফেলিল। 

সেই অবসয়ে ওয়ালেস্ও অগ্রসর হইয়া! প্রচণ্ড অসিপ্রহরে ইংরাঁজ- 

পঙাকাধারীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পতাকাধারীর পভনে ইংরাজ- 
সেন! একেবারে ভগ্ন-্যদয় হইয় পড়িল। চারি শত ইংরাজ' বিসপ্ 

বেককে লইয়া! দক্ষিণারণ্যের অভিমৃখে পলায়ন করিল। ওয়ালেস 
সদলে তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অধিকাংশকেই ভূতলশারী 
করিলেন । সার্ আমের্ ডি ভালেন্সের সাহায্যে বেক্ কতিপয় মান্র 

সহচর-সমভিব্যাহ্ারে কেবল প্রাণ লইয়া পলাররন করিতে পাইয়া- 
ছিলেন। 

জাতীয় দলের এই সকল অবদান পরম্পরায় আশ্বস্ত হইয়া স্কট” 
প 
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লণ্ডের অনেক জমিদার (ল্ল্) ক্রমে ক্রমে এডওয়াডের বিরুদ্ধে 

অভ্যুখিত হইতে লাগিলেন । বুকাল্, আথোল্, মেনটীথ, লোরন, 
সার নীল্ ক্যাম্বেল্, ভঙ্কান প্রভৃতি প্রাচীন-বংশধরগণ সকলেই এড্- 

ওয়ার্ডের অধীনতা৷ পরিত্যাগ করিয়! জাতীয় দলের সহিত সহানুভূতি 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

ম্যাকৃফাডিয়েন ও চারি জন মাত্র জমিদার এড্ওয়ার্ডের স্বাপক্ষ্যে 

রহিলেন। ইহারা পঞ্চদশ সহুন্্র সৈন্য লইয়। সার নীল ক্যাম্বেলের নগ- 
রীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এঁ নগরী পরিখা বেষ্টিত ছিল। সেই 

পরিখার উপরি কেবল একটী মাত্র লম্বমান সেতু ছিল। ক্যাম্বেল সেই 

সেতু ফেলিয়! দিলেন। শক্রসেন! পরিখা! পার হইতে সাহস না করিয়া 
পরিখার অপর পারে অবশ্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে ক্যাস্বেল্ 

এই সংবাদ দিবার জন্য ওয়ালেসের নিকটে দূত পাঠাইলেন। 
ক্যান্ষেল ও ওয়ালেন্ ভণ্তীর স্কুলে একত্র পড়িয়াছিলেন। ম্বদেশানু- 
রাগের গভীর ভাব উভয়েরই অন্তরে সেই সময়ে পরিপুষ্ট হয়। 
আরলডঙ্কান্ এই দৌত্য কার্ধেয ব্রতী হন। তিনি খুঁজিয়া খুঁখিয়া 

অবশেষে ভন্ডাফ দুর্গে ওয়ালেন্কে প্রাপ্ত হন। তিনি শুনিবামাত্র 
সার জন্ গ্রেহামূফে লইয়। ক্যাস্থেলের সাহাধ্যার্থ বহির্গত হইলেন । 

এই সময়ে এডওয়ার্ড-পক্ষপাতী আরল্ রোকৃবী অসংখ্য সৈন্য 

সহ “ছ্রালিং কাসল+ নামক ছুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই 
পথ দিয়া আসিবার সময়ে এ তুর্ণ দখল করিবার বাঞ্। ওয়ালেসের 

মনে বলবতী হইল। যখন ওয়ালেস্ এই ছুর্গ-দঘারে আসিয়া উপ- 

স্থিত হইলেন, তখন আঁরল. ম্যালকম্ সসৈন্য তাঁহার সহিত, আসিয়। 
মিলিত হইলেন। তিনি এই মিলিত সেনাকে ছুই ভাগে বিভক্ত 

করিয় প্রধান ভাগ ম্যাল.কমের কাছে রাখিয়া এক শত দৃঢ়কায় 

ও রণকুশল সৈন্য লইয়া আপনি ও গ্রেহাম্_-ছর্গ-মধ্যে প্রবেশ 

করিলেন। রোকৃবী এই অল্পনংখ্যক ক্ষটীশ ষেনাকে উপেক্ষা করিয়া 
সাত কুড়ি তীরেন্দাজ লইয়। তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। উভন় 

সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। গ্রেহাম্ যেমন বীরদর্পে অগ্রঘর হুই- 
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লেন, অমন ইংরাজ তীরেন্পাজের তীরে তাহার অশ্ব বিদ্ধ হইল। 

গ্রেহাম্ লক্ষ দিয়! ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন দেখিয়া, ওয়ালেস্ও 

নিজ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্বক পাদচারী হইলেন । উভয়ে পাদচারী 

হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে' লাগিলেন। এমন সময়ে ম্যালকম্ 

অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ছুর্-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতরাজ-সৈন্য 
ইহাতে চমকিত হইল | তাহার পলাইবার চেষ্টা) করিল, কিন্ত পথ 

পাইল না । খঙ্জাখর্জা ও হস্তাহন্তি হইতে হইতে ওয়ালেন্ রোকৃবীর 

সম্ুখে আসিয়া পড়িলেন। অমনি তাহার অসি রোকৃবীর্ মস্তকে 

পড়ির! তীয় শরীরকে দ্বিধা-বিভক্ত করিল। ক্রমে হ্কট্বীরদলের 

অব্যর্থ অস্ত্রে সমস্ত ইংরাজসৈন্য নিহত হুইল। কেবল রোকৃবীর 

ছুই পুত্র ও বিংশতিমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। তীহারা আত্ম* 

সমর্পণ করায় “ালিং কাসল' অবাধে শ্বট দ্রিগের হস্তগত হইল। 

এই ছুূর্স-রক্সীর ভার ম্যালকমের হস্তে সমর্পণ করিয়। ওয়লেন্ 
ক্যান্বেলের সাহাধ্যার্থে ধাবিত হইলেন । 

দশম অধ্যায়। 

স্পিটমুর ও ল্যামারমুরের যুদ্ধ । 

লিং সেতুর যুদ্ধের পর স্কট লও পাঁচ মাস কাল শাত্তিস্থখ 

ভোগ করিলেন । পাঁচ মাঁস ইংরাজের! আপিয়! হ্কটলণ্ডের শাস্তিস্খ 

ভঙ্গ করিতে সাহসী হইল না। সেই আভ্যন্তরীণ শাস্তির সময় 
ওয়ালেস্ পার্থ নগরে একটী জাতীয় নভা আহত করিলেন। ক্ট- 
জণ্ডের সমস্ত সামস্ত ও ভদ্রলোক সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। 

কেবল বিশ্বাস-ঘাতক ভন্বারাধিপতি কম্প্যাটিক সেই সভায় 
আসিতে অন্বীকৃত হইলেন। তিনি নিজ ছুর্গমধ্যে অবস্থিত থাকিয়। 

সমবেত জাতী বলকে উপেক্ষা করিলেন, এবং সেই জাতীয় 

আহ্বান লইয়া অনেক কৌতুক পরিহাস করিলেন। সভাস্থ সকলেই 
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তাহার বিকুদ্ধে তৎ্ক্ষণাৎ্ সৈন্য পাঠাইবার জন্য ওয়ালেসকে অনুরোধ 

করিলেন । কিন্তু ওয়াবেস্ তাহা,না করিয়া প্রথমে স্তীহাকরে বলিয়! 

পাঠাইলেন “যে যদি তিনি পুর্রবূত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন, এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন 

তাহা হইলে এবার তাহাকে ক্ষমা! করা যাইবে ।” এই কথ। শুনিয়! 

কস্প্যাটিক্ হাসিয়া উঠিলেন, এবং প্রত্াত্তরে দৃত্কে বলিলেন 
“তোমাদের বুনো রাজাকে গিয়া বলিও যে, কস্প্যাটিক জীবন 

থাকিতে তাহার অধীনত শ্বীকার করিবে না, এবং আপন র'জ্যে 
রাজত্ব করিতেও ভীত,হইবে না। ্ 

এই্ট দৃপ্ত ব্যবহারে সমস্ত জাতীয় সভা কসপঠাটিকের বিরুদ্ধে 

ফোধ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে ওয়ালেসের নয়ন দিয় 
অগ্নি-রুণী বাহির হইতে লাগিল । তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন. কস্প্যাটিক 
ও তিনি--উভড়ে হ্কট লণ্ডে রাজত্ব করিতে পারেন না। এই প্রতিভা 

করিয়া তিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন! 

ওয়ালেষের যে প্রতিজ্ঞা, সেইই কার্য তিনি তত্ক্ষণাঁৎৎ ছুই শত 

অশ্বারোহী সৈনা লইয়া ভন্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাহার 

সৈন্য দ্বিগুণিত হইল। 

আরলপ্যাটিক নয় শত সৈন্য লইয়া সেই প্রবাহিনীর গতিরোধ 

করিতে উদ্যত ৰইলেন। কিন্তু সেই ছুূর্নিবার প্রবাহিনী তৃণরাশির 

ন্যায় প্যাটিকের নৈন্য ভেদ করিয়া ভন্বার ছূর্গের দ্বারে আসিয়। 

উপস্থিত হইলেন। যে বেগে আসিলেন, সেই বেগেই ছুর্গ অধিকার 
করিয়! সিটনের হস্তে তাহার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন । .এ দিকে 

কন্প্যাটি ক প্রাণভয়ে দুর্গ ফেলিয়া ইংলগাভিমুখে পলায়ন করিতে- 
ছিলেন। ওয়ালেস্ তিন শত মাত্র অস্থ্যাত্রিক সমভিব্যাঙ্ারে তাহার 

অনুসরণ করিলেন এবং তীহাকে ক্রুমিক তাঁড়াইয়া এটিক নামক 
অরণ্য পর্য্যস্ত লইয়া গেলেন । অবশেষে আর অনুসরণ জনাবশ্যক যনে 

কবিয়। তিনি ফিরিলেন। 
এ দিকে পলায়ন পর লামন্ত-দবের সহিত ক্রুস ও বিসপ্ -রেকৃ 
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প্রভৃতি সামস্তগণ আসিয়া! যোগ দিলেন। ক্রস ইহাতে সহজে যোগ 

দিছেন না কিন্তু তাহার! ক্রসকে এই বলিয়া রাজি করিলেন যে, 

ওয়ালেস্ শ্বয়ং স্কট লগ্ডের মুকুট-প্রার্থী হইয়াছেন। আরল প্যাটিক 
বিংশতি সহন্র সৈন্য লইয়৷ স্বয়ং ভন্বার অবরোধ করিয়া রহিলেন, এবং 
নৌসেনা দ্বারা জলপথে আহার-সামগ্রী আসার পথ বন্ধ করিলেন। 
এ দিকে বিসপ বেক দশ সহস্র সৈন্য লইন্না ভর্থামে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । 

ওয়ালেন্ এই সংবাদ প্রাণ্ডি মাত্র পাচ সহম্ সৈন্য লইয়। সীট- 

নের সাহাধ্যার্থ ধাবিত হুইলেন। সীটন্ অধিকাংশ সৈন্য তর্ণের 

রক্ষাকার্যে নিষুক্ত করিয়া কতিপয়মাত্র অহ্থযাত্রিক সহ ওয়াঁলেসের 
সহিত আসিয়া যোগ দ্রিলেন। এদিকে বিসপ বেক দশসহম্র সৈন্য 

লইয়া! স্পিটস্বুরে গপ্তভাবে থাকিয়া ওয়ালেসের গতি পরধ্যবেক্ষণ 

করিতেছিলেন। ইত্যবসরে প্যাটিকৃও ছুর্মাবরোধ পরিত্যাগ »পুর্ববক 
তাহার সমস্ত সেনা লইয়! ম্পিটস্ুরে বেকের সহিত আসিয়া মিলিত 

হইলেন | শক্রসৈন্যের বল সুতরাং ত্রিশসহক্র বা ততোধিক হইল । 

ওয়ালেস্ ইহার পঞ্চমাংশ বা বষ্তাংশ সৈন্য লইয়া সেই মহতী সেনার 

প্রতিকূলে ধাবিত হইলেন। গ্রচ্ড জলপ্রপাত যেন তরঙ্গিণীতে 
পড়িয়া তাহার জলরাশি অলোড়িত করিল। ওয়ালেমূ ও তাহার 
বীরবৃন্দের গতিবোঁধ করে, কাহার সাধ্য ? ওয়ালেন্ ছূর্মিবার গতিতে 
অসি হস্তে একাকী শত্রব্যুহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অনংখ্য 
শত্রুসৈন্য তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। যেন সপ্তর্ধী মিলিয়! অভি- 
মন্থাকে বধ করিতে উদ্যত হুইল। কন্প্যাটিক তীহাকে ঈষৎ 
আহত করিলেন। তীহার অশ্ব হত হওয়ায় তাহাকে পাদচারী 

হইয়! যুদ্ধ করিতে হইল । এদিকে তাহার সৈন্যগণ তাহাকে দেখিতে 

না পাইয়া অনেকেই ভগ্নমনে সে স্থল হইতে অপন্ৃত হইল । তাহার 

এই বিপৎ্বার্ডার কিছুমাত্র তাহারা জানিভে পাইল না। কস্- 

প্যাটি ক অশ্ব-পৃষ্ঠে আদীন হইয়া পাদচারী ওয়ালেমূকে বর্ষ দ্বারা 
বিদ্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ওয়ালেসের অসাধারণ 

শা 
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ব্পনৈপৃণ্যে তাহার সমস্ত চেষ্রাই বিফল হইতে লাগিল। 
এদিকে গ্রেহাম্, লভার্, লায়াল্। হে, রাম্জে, লুগ্ডিন্, বয়েড্, সীটন্ 

গ্রভৃতি সামস্তবর্ন ওয়ালেন্কে দেখিতে না পাইয়া পাচসহশ সৈন্য 

সহ শক্রব্যহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তীহাদিগের গতিরোধ করিতে 
গিয়া! বিসপ্ বেক প্রতিহত হুন। যেমন মাতঙ্গদল কদলীবনে গিয়া 
সম্ুখস্থ কদলীবৃক্ষবৃন্দকে ভূতলশায়িত ও পদদলিত করে. দেইর়প 

সেই বীরদল প্রতিরোধকারী ইংরাজ সৈন্যগণকে ভূঁতলশায়িত ও 

পদদলিত করিয়া ওয়ালেসের উদ্ধার সাধন করিলেন। ওয়ালেন্ 
অশপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সদলে অন্ুসরকারী শক্রগণের আক্রমণ 
প্রতিহত করিতে করিতে আপনাদ্িগের ছাউনীতে গিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। ইত্যবসরে সেখানে তাহার চারিসহশ্র অনুযাতিক গণ 

আসিয়া জুটিয়াছিল। স্কটিশ যোদ্ধুগণ রণস্থল হইতে অপল্ত 
হওয়া কন্প্যাটি কেরই জয় হইল সত্য, কিন্ত লে জয় তাহাকে অতি 
উচ্চ মুল্যে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই রণক্ষেত্রে সপ্ত সহশ্্র 
ইংরাজসেনা সমাধিনিছিত হয়। এদিকে হ্টিশ্ দলে মৃত্যুসংখ্যা 

পাঁচ শতের অধিক হয় নাই, এবং কোন স্কটিশ কর্খচারীও হত হয় 

নাই। বিজয় লাভ করিয়াও কসপ্যাটিক স্থখী হইলেন ন1; কারণ 

অসংখ্য সৈল্গনাশে ও ওয়ালেসের পলায়নে তিনি নিরতিশয় ব্যথিত 
হইয়াছিলেন। 

বিপ্ বেক্ হ্কটিশসেনার পুনরাক্রমণ ভয়ে ল্যামার্মুরা ভিমুখে 

প্রস্থান করিলেন। এদিকে স্কটিশ সেনার পরাজয়বার্তী চতুর্দিকে 
উদ্দেঘাধষিত হওয়ায় হ্কট্লগুবাসিগণ ভীত হুইয়! চারিদিক হইতে স্কটিশ্ 
জাতীয় পতাকা-মূলে আসিয়! ধ্লাড়াইল। সর্বশুদ্ধ ছুই সহত্র নুতন 
সৈন্য আসিয়। উপস্থিত হইল । এই উপচিত সৈনা লইয়! ওয়ালেস্ 

বিসপ্ বেকের অনুসরণে ল্যামার্মুরা ভিম্ুখে ষাত্রা করিলেন । প্রতাষে 
ভাহারা হঠাৎ ইংরাজ-শিবিরের সন্মথে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
ইংরাজ-সেন। পূর্ব হইতে এ আক্রমণের কোন সংবাদ পায় নাই 

শুদ্ধরাৎ শাপ্তিদায়িনী নিন্্ার ক্রোড়ে অকাতরে বিশ্রাম করিতেছিল। 
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স্কটিশ্ সেনা দ্িধ! বিভক্ত হইয়। ছুই দিক্ হইতে ইংরা-শিবির আক্রমণ 
করিল। অসংখ্য সৈন্যকে নিদ্রার ক্রোড় হইতে আর উঠিতে হইল 

নাঁ। যাহার! উঠিল, তাহারা কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার 
শ্টিতা রহিল না । কিন্তু বিস্প বেক আপনার স্থান হইতে এক পাদ 

বিচপিত হইলেন ন1। তিনি লু্ডিনের খড়গাঘাঁতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, 

ঘথাপি অমিত তেজে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্ত যখন শরীর 
অবসন্ন হইয়। আসিল, তখন তিনি রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। 

কন্প্যাটি ক ও ব্রসও পঞ্চ. সহশ্র সৈন্য সহ তাহার দৃষ্টাস্তের অনুবর্তনা 

করিলেন। পলায়মান ইংরাঙ্জ সেনা অবশেষে নর্াঁম ছুর্গে আসিয়। 

আশ্রয় গ্রহণ করিল । বিজয়ী ক্কট সৈন্য টুইড্ নদীর তীর পর্য্যস্ত 
ইংরাজ সেনার অনুসরণ করিয়াছিল। রণশস্লে ও পলায়ন-পথে সর্ব- 

শুব বিংশ সহত্র ইংরাক্গ সৈন্য হত হয়। স্পিটযুরের যুদ্ধে ইংরাজের! 

বিজ্ঞয়লাভ করিয়া্ড সপ্ত সহ সৈন্/ হারাইয়াছিলেন 7 এবার ল্য+মার - 

মুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিংশ সহশ্র সৈন্য হারাইলেন। ন্তরাং 

তাহাদিগের মনে আর উত্সাহ রহিল ন1। সেই মহতী ইংরাজ সেন! 

চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ওয়ালেন্ সময় পাইয়া 

এখন কম্প্যাটি,কের হুর্গ সকল উন্মুলিত ও ক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত করিতে 

লাগিলেন । কেবল ডান্বার ছুর্গ অটুট. রাখিলেন । 

সমরের প্রারভ্ভ হইতে অগাদশ দিবসে ওয়ালেন্ পার্থনগরে ফিরিয়] 

আদিলেন। তখনও তথায় জাতীয় সভার অধিবেশন . হইতেছিল। 
ওয়ালেসের বিজয় সংবাদে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। জাতীয় 

সভা তাহাকে সমব্ত হ্কটলগ্ডের গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত: করিলেন। 

সামস্তবর্গ এবার একধাক্যে তাহার অধীনত শ্বীকার করিলেন। 

ওয়ালেন্ লি“ সমরের বিজয়ের পর নিজ বন্ধু বান্ধব ও সেন] কর্তৃকই 
গবর্ণরের পদে অভিযিজ হইয়াছিলেন, কিন্তু এবার সমস্ত জাতি 
একবাক্যে তাহাকে সেই গৌরবের পদে অভিষিক্ত করিলেন। এখন 
হইতেই তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্কট.লঙের প্রতিনিধি ও শাসনকর্তা 

বলা যাইতে পারে । 



৮০ ওয়ালেসের জীবনবৃত । 

হ্কট্লঙ্ের গবর্ণর-পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর সেনাবিভাগে ওয়ালে- 

সের সর্বপ্রথম ও বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। গ্রন্থের প্রারভ্তেই উল্লেখ কর! 
হইয়াছে যে, সামস্ততন্ত্রে রাজারও সর্বাঙ্গীণ সহায়ত পাওয়। ছুর্ঘট 

হইত। সামস্তবর্গের ঈর্ষা ও অহঙ্কারের কুফল ওয়ালেন্ পুর্বেই 
ভোগ করিয়াছিলেন । সুতরাং তিনি বিপৎ উপস্থিত হইলে তাহা- 

দ্রিগের নিকট হইতে কোনও সাহায্যের আশা করেন নাই। কৃষক 

ও দাসগণের স্বার্থ সামস্তবর্গের স্বার্থের সহিত যের্প্প জড়িত ছিল, 

তাতে তাহাদিগের নিকট হইতেও কোন প্রকার সাহায্যের আশ! 

ছিল না। স্মতরাং ওয়ালেস্ স্থায়ী সৈন্য সংস্থাপনে কৃতসম্কল্ল হই- 

লেন। কিন্তু সম্পুর্ণ নৃতন প্রণালী অবলম্বন করিলে পাছে সামস্ত- 

বর্গের কোপাঁনলে পতিত হন, এই জন্য তিনি প্রথমে মধ্য পথ অব- 

লম্বন করিলেন। বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্য সংস্থাপিত না করিয়! 

তিনি আধুনিক মিলিশিয়ার (অস্থায়ী সৈন্য) ুত্রপাত করিলেন। তিনি 
সমস্ত ক্কটলগুকে কয়েকটা জেলায় বিভক্ত করিলেন। ষোল ও ষাইটু 
বৎসরের মধ্যে যাহার্দিগের বয়স--তিনি তাহাদিগের মধ্যে যাহার! 

অন্ত্রগ্রহণক্ষম--তাহাদিগের একটী তালিকা গ্রহণ করিলেন। এই 
অস্থায়ী সৈন্য মধ্যে তিনি এক প্রকার নূতন শৃঙ্খল! স্থাপন করিলেন। 
প্রত্যেক চারি জনের উপর পঞ্চম, প্রত্যেক নয় জনের উপর দশম, 

গ্রত্যেক উনিশ জনের উপর বিংশ, এইরূপ ক্রমে উঠিয়। প্রত্যেক 

একোন-সহত্রের উপর সহশ্রতম ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করি- 

লেন। তাহার আদেশ যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য প্রতি 

পল্লীতে একটা করিয়া ফাশী কাষ্ঠ বিলম্বিত হইল। যে ভীরু কাপুরুষ 
স্বদেশের রক্ষার নিমিত্ত আহত হইয়াও অক্ত্রগ্রহণে পরাম্মুখ হইত, 

দৃষ্টান্ত ঘারা অপরের অবাধ্যতা নিবারণ করিবার নিমিত, তাহাকে 

ফাঁশিকা্ে ঝুলাইয়1 দেওয়া! হইত। যে সকল সামস্ত আপন আপন 

প্রজাবর্কে দেশহিতৈষি দলে প্রবিষ্ট হইতে বাধ] দিতেন, তাহা- 

দিগকে কারাগাবে নিক্ষিপ্ত বা তাহাদিগের সম্পত্তি জাতীয়-কোষ-সাৎ 
করা হইত। এইরূপে তাহার অস্থায়ী সৈন্য সংগৃহীত হইল। ইহা- 



আত্যস্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপম। ৮১ 

দ্বিগকে লর্বদ1 উপস্থিত থাকিতে হইত না, পরস্ত আপন জাপবর 

দলপতির অধীনে থাকিয়! যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত এবং আহুত 
হইলেই জাতীয় পতাকামূলে আসিয়। দাড়াইতে হইত । 

ওয়ালে্ ও তদীয় সহকারী মরে (149) এইরূপে জাতীয় 

সেনার প্রতিষ্ঠা করিয়! পরে জাতীয় বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে মনো- 
নিবেশ করিলেন । ওয়ালেস্ যে শুদ্ধ অসাধারণ বীর ছিলেন এরূপ 
নহে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধিদাধন ও শৃঙ্খলাস্থাপনেগ তিনি 

সবিশেষ পারদর্শী ছিজ্গেন। তাহারা হামবদা ও লুবেক নগরের সহিত 
স্বাধীন বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি সংস্থাপন কবিলেন। সেই সন্িপত্রে 

ওয়ালেসের রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়! যায়। 

ওয়ালেন্ এখন প্রভুত্বের চরম সীমায় উপনীত । অপ্রতিঘস্থবী প্রভু 

লাভ করিয়াও তিনি নিজে সর্বভোগবিবর্জিত রাঁকুনৈতিক-সন্যাসী 

ছিলেন। «আদানং হি বিসর্গায়* * পরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ 

করা কেবল দানের নিমিত্ত । এই নীতির অন্ুবন্থী হইয়া সেই বীর- 
সন্ন্যাসী বিজয়-লব্ধ ভূমি ও সম্পত্তি সমস্তই অন্ুচরবর্গকে দান করিলেন? 
এবং রাজোর সমস্ত উচ্চপদ্দে তাহাদিগকে অভিষিজ্ঞ করিলেন । বাহার! 

স্বদেশের উদ্ধারবতে জীবন আহতি দিবার জন্য তাহার পতাকামুলে 

আসিয়। ধাড়াইয়াছিলেন, সেই অনুচরবর্গকে তিনি প্রাণাপেক্ষ1ও ভাল- 

বাসিতেন। তাই আজ তিনি তাহার আয়ত্তাধীনে যাহ কিছু ছিল, 
সমস্ত তাহাদিগকে দিয়! তাহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিলেন । তিনি 

নিজের আত্মীয় শ্বজনকে কপর্দকমাত্র'ও দান করেন নাই, বা সামান্য 

পদও প্রদান করেন নাই। কারণ ভাহার নিক্ষের বা আত্মীয় স্বজনের 
আর্থির উন্নতিসাধন তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজে 

সর্ধত্যাগী ছিলেন এবং আত্ম*য় শ্বজনরেও সর্ধত্যাগী হইয়! জাতীয় 

ব্রত্ে জীবন উৎ্পপর্গ করিতে বলিতেন । 

তিনি ইচ্ছা! করিলে এ সময় অনায়াসেই হ্টলগ্ডের সিংহাসন অধি- 

ক্লার করিতে পারিতেন। কারণ তাহার ইচ্ছার গতি বোধ করিতে 
মমর্থ একপ লোর তঞকালে স্বটলণ্ডে কেহই ছিল ন। কিন 
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তিনি ইারাজবন্দী হ্কট লণ্েশ্বর বেলিফ়লের রাজামুকুট স্কটিশ্ সিংহাসনের 
উপর রাধিয়! তাহার প্রতিনিধিরপে কার্ধ্য করতেন--ইচ্ছা ছিল বেলি- 

ঘলকে ইংরাজ-করবল হইতে উদ্ধার করিয়া! স্কটিশ সিংহাসনে বসাইয় 
নিজে কুটারবানী হুইবেন। বাভ্যদয়স্পৃহ' ওয়ালেসের হৃদয়কে কখন 

কলুষিত করে নাই । তথাপি «দ্বিষস্তি মন্দাশ্চরিং মহাত্িনাম্।”$ মন্দ 

লোঁকে মহাত্মগণের চরিত্রে ঘেষ করিয়া থাঁকে। অধিক কি বীরবর 
ব্রন্ও ওয়ালেসের দেবোঁচিত চরিত্রে সন্দিহান হইয়া বিপক্ষপক্ষের 

সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পরস্পরের বিশ্বীনের অভাবই .জাতীয় 

পতনের মূল। সেইরূপ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিচলিত বিশ্বা- 

সই জাতীয় অভ্যুনয়ের অদ্বিতীপ্দ উপাদান। তাহার অভাবেই আজ 

ভারতের এ দুর্ঘতি ! 
পারাটা 5 

একাদশ অধ্যায়। 
ঁ 

ওয়ালেস্ কর্তৃক ইৎল্ড আক্রমণ । 
১১৯৭ শ্রীষ্টাবর অক্টোবর মাসে সংবাদ আবিল, এড্ওয়ার্ড কস্- 

প্যা্টিকের পরামর্শাহ্থসারে স্কটলগ্ের দ্বিতীয় আক্রমণে কৃতসন্কর 
হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ওয়ালেস্ সামস্তবর্গ ও অন্ধু- 

যাত্রিকন্্গের একটী সভ1] আহ্বান করিলেন। তাহার আহ্বানে রস্- 
লিন্ মুরে চল্লিশ সহশ্র লোক সমবেত হইল । টিনি সামস্তবর্গকে 

আহ্বান করিয়া বলিলেন _'এড্ওয়ার্ড স্কটলগ্ডের পুনরাকুমণে কতসন্কপ 
হইয়াছেন, সতয়াং আমিও প্রতিজ্ঞ। করিতেছি যে, দেহে প্রাণ থাকিতে 
আমি তাহাকে কৃতকার্ধ্য ছইতে দিব না) সামস্তবর্গ একবাক্যে ও 

মহেৎসাহে তাহার সঙ্কল্পের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সম- 

বেত চল্লিশ সহশ্র হইতে তিনি বিশ সহশ্র লোক বাছিম়্া লইলেন। 

ধাছার] অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ও 'জাতীয় কার্যে গৃহীতএত, তিনি সেই 

গ্কল লোকই নির্বাচিত করিলেন। অবশিষ্ট বিংশ সহম্র লোককে 
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' ভিনি দেশের আভ্যত্তরীণ উন্নতি-সাধনে নিষুক্ত করিলেন। নিরস্তর 
যুদ্ধঘটনায় দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতি শোচনীয় হইয় ধীড়াইয়া- 

ছিল। এই জন্য ওয়ালেদ্ বলিলেন--“মার অধিক লোক লইয়! 
প্রয়োজন কি ? , 

সাগরগামিনী শ্োতম্বিনীর ন্যায় সেই মহতী সেনা একপ্রাণে 
একমনে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে ইংলগ্াভিমুখিনী হইল। 
ওয়ালেসের সঙ্ল্প এড্ওয়ার্ডকে তিনি স্কটিশ ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে 
দিবেন না--এই জন্য তাহার! তাহার গতিরোধ করিবার জন্য ইংলগ্া- 

ভিমুখী হইলেন । এবার স্কটিশ অদৃষ্ঠ ইংলও-ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইবে। 
এবার তীাহারা--যুদ্ধে হয় জয়লাভ করিব, নয় প্রাথবিসর্ভন করিব”__ 
এই সম্কন্প করিয়! বাহির হইয়াছেন। স্তরাঁং ওয়ালেদ্ এ অভিযানে 
দেশের বড় বড় জমিদ্ারকে লইয়] যাইলেন না। কারণ যদি তাহারা 

আর করিয়া আসিতে না পারেন, তাহা৷ হইলে সেই সামস্তবর্গ দ্বারাই 
হ্কটলণ্ডের রক্ষণকাধ্য সম্পাদিত হইতে পারিবে । আগ্রহাতিশয্ো 
বাধ্য হইয়। তাহাদিগের জন কয়েক মাত্রকে কেবল তিনি সঙ্গে করিয়। 

লইয়া গেলেন। ম্যাল্কম, ক্যান্থেল্, রাম্জে, গ্রেহামু এডাম্, বইড, 

অচিংলেক্, লুগ্ডিন্, লডার্, হে, ও সিটন্,_ সন্ত্রস্ত লোকের মধ্যে 

কেবল এই কয়জন তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না । এই মহতী 

সেন লইয়! ওয়াঁলেস্ ব্রাউইস্ ক্ষেত্রে গিয়! ছাউনী করিলেন। তথা 
হইতে চল্লিশ জন মাত্র অন্যাত্রিক নঙ্গে করিয়া তিনি রকৃসবরে! 

হুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং ছুর্গাধ্যক্ষ সার্ রাল্ফ গ্রেকে ডাকিয়! 
আদেশ করিলেন যে--তুমি প্রত্যাবর্তন কালে ছুর্গের চাবি সকল 
আমার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তত থাকিও, অন্যথাচরণে তোমার 

দেহ আমি এই দুর্গ-প্রাচীরে লট কাইয়! রাখিব ।' তিনি রামজে দারা 
সেইব্বপ আদেশ বার্উইক ছুর্গে পাঠাইয়1 দিলেন । 

আর অধিক বিলম্ব না করিয়া! ওয়ালেস্ ও তদীয় সেনা! টুইড্ বদী 

পার হইয়। নর্দম্বর্ল্যাণ্ড ও কম্বর্লাগ্ডে আসিয়! উপশ্থিত হইলেন। 

মত মাতঙ্গের ন্যায় তাহার সেনা এই ছুই প্রদেশ আলোড়িত ও পদ- 
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দলিত করিল । অগ্নি প্রদান করিয়। তাহারা ভর্হাম নগরকে ভম্মস্তপে 

পরিণত করিল। ইয়র্সায়ারেরও সেই 'ছুর্দশ।! ঘটিল। প্রতিহিংসা - 
প্রদদীপ্ত সেই সেন1 যেখানে যাইতে 'লাগিল, সেই খার্নেই অসি ও অগ্নি 
বিস্তার করিতে লাগিল। পোনর দিনের মধ্যেই এডওটার্ডের দূত- 

আসিয়! ওয়ালেসের নিকট চল্লিশ দিনের শাস্তি ভিক্ষা করিল, বলিল 
“ইহার পরই এডওয়ার্ড রণক্ষেত্রে ওয়ালেসের সম্মর্থীন হইবেন” 
ক্কটলগ্ের আরৃষ্নায়ক এই প্রস্তাবে সশ্মত,হইলেন: এবং ইয়র্ক নগরে 
এক দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি সসৈন্য নর্দালারটন নগরাভিমুখে 

যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হুইয়। শিবির সন্নিবেশ করিলেন । 
চলিশ দিনের সন্ধি সর্বত্র উদেঘোষিত হুইল, এবং ওয়ালেস্ লুষ্ঠিত 
দ্রব্য নকল ক্রয় করিবাঁর জন্য সকলকেই আহ্বান করিলেন । 

এদিকে বিশ্বাসঘাতক এড্ওয়ার্ড সন্ধির নিগ্নম ভঙ্গ করিয়া সপ্ধির 

তিতই অতর্কিতভাবে ওয়ালেস্কে আক্রমণ করিবার জন্য অসংখ্য 

সন্য সৈহ ওয়াল্টন' নগরের কান্তেন সার্ রাল্ফ রেমণ্টকে পাঠাইয়া 
দিলেন। ওয়াল্টন নগরের অদূরে কতকগুলি স্কচমেন বাস ক'রত। 
তাহার! এই সংবাদ ক্কটিশ্ শিবিরে লইয়া গেল। ওয়ালেস্ এই সংবাদ 
পাইবামাত্র হিউ ও লুণ্ডিনের ও রিচার্ভের অধিনেতৃত্বে তিন হাঞ্জার 

সৈন্য পাঠাইলেন। আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন পথিমধ্যে 

লুঙ্কায়িততাবে থাকিয়া আক্রমণ-কারী ইংরাজ সৈনাকে অতর্কিতভাবে 
আক্রমণ করে। সার্ রাল্ফ রেমণ্ড মাভ হাজার সৈন্য লইয় 
আসিতেছিলেম, সহসা তিন সহত্র হ্কচ সৈন্য প্রচণ্ড বেগে ও ভীষণ 
রবে ভীাহাকে আক্রমণ করিল | তাহাদের প্রচণ্ড অ্স-প্রপাতে 

নিমেষ মধ্যে তিন সহশ্র ইংরাজসৈন্য ভূপতিত হইল--অবশিষ্টেরা 
ভয়ে' কে কোথা পলায়ন করিল .তাহার স্থিরতা রহিল 
নাঁ। সেনাপতি সার্ রাল্ফ হ্বং রণে হড হইলেন। ওয়ালেস্ 

অনভিবিলম্থেই সটসনা সেই পলায়ন ইংরাজ' সেনার পশ্চাদ্গাঁমী 
হইয়শ মালটন নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় অসংখ্য শক্রনিপার্ত 

করিয়। নগর লুঠন করিলেন ৷ তিনি ছুই দিবস তথাদ়্ থাকিয়। নগরৎ 
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হুর্ণ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিলেন; এবং পরে অসংখ্য শকটে লুষ্ঠিত 

রত্তরাজি ও দ্রবাসামগ্রী লইয়া! নিজ শিবিরে প্রতাবৃত হইলেন) 
ফিরিয়া আদিয়৷ তিনি আপনাদিগকে হঠাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য নিজ সেনানিবেশের চতুর্টিকে প্রাকারাবলী নিশ্চিত করিলেন। 

ইহাতে এডওয়ার্ডম্প্ট বুঝিলেন যে ওয়ালেস শীন্র ইংলও পরি- 
ত্যাগ করিয়। যাইতে ইচ্ছুক নহেন। এডওয়াভে'র মনে এখন ভয়ের 
সঞ্চার, হইল । তিনি পমফেটনগরে পালে মেন্ট সভা! আহ্বান করি- 

লেন ? কিন্তু লডে রা বলিলেন ষে বতক্ষণ ওয়ালেস্ ক্ষট লগ্ডের মুকুট 
পরিধান না করিতেছেন, ততক্ষণ তাহার! ওয়ালেসের সহিত তাহাকে 
যুদ্ধ করিতে দিবেন না । পালেমেণ্টের এই মত্তব্য জানাইবার জন্য 
স্কটিশ্ শিবিরে দূত প্রেরিত হইল । এই বিষয়ের শেষ নিষ্পত্তির জন্য 
ক্যান্থেল্-প্রমুখ ক্ষটিশ বীরবৃন্দ ওয়ালেস্কে রাজ-মুকুট ধারণ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন। ভিপি দৃঢ়তার সহিত এ প্রস্তাবে অসমত্তি 

প্রকাশ করিলেন। অবশেষে আরল, ম্যাল্কমের পরাঁমর্শাহুসারে 

এড্ওয়াডে র আপত্তি মিটাইবার নিমিত্ত এক দিনের জন্য আপনাকে 
স্কট্লণ্ডের রাজ। বলিয়। ভাকিতে অন্থমতি দিলেন । তথাপি ইংরাজেরা 
প্রকাশ্য যুদ্ধে ওয়ালেনের সম্মুখীন হইতে মাহসী হইলেন না। তাহার! 
স্থির করিলেন ষে হুর্দপরিরক্ষিত নগরগুলি রক্ষা করিবেন এবং সমস্ত 

বাজার বন্ধ কিয়া ওয়ালেসের সেনার রসদ রন্ধ করিবেন। তাহা- 
'দিগের এ চেষ্টা বিফল হইল। য়ালেদ্ সন্ধিকাল উত্তীর্ণ হওয়ার 

পরও পাঁচ দ্রিবন অপেক্ষা! করিলেন, তথাপি ইংরাজসেনার দর্শন না. 

পাইয়! নিজ পতাঁক। উড্ভ্ভীন করিলেন.ঃ এবং এড ওয়ার্ডকে অযোগ্য 

রাজ। বলিয়া! ঘোবণ| করিলেন। তিনি নর্দালার্ টন্ নগর দগ্ধ করিয়া 

শন্যক্ষেত্র সকল নষ্ট করিতে করিতে ইয়র্ক সায়ারের ভিতর দিয়া গমন 

করিতে লাগিলেন । তদীরে সেনা ধন্দদালয় ও দ্্রী বালক ব্যতীত আর 

'কিছুই ছাড়িয়া যায় নাই। 
ক্রমে সেই ছর্ঘমনীয় সেন! ইন্র্ক নগরের সন্দুখে আসিয়। উপস্থিত 

হইল। ইয়র্ক নগর ছুর্গদ্বার! দৃঢ়তররূপে সুরক্ষিত এবং অসংখ্য সেন! , 
ষ্ু 



৮৯ ' ওয়ালেসের জবীনবৃত |! 

কর্তৃক পরিরক্ষিত ছিল । ক্কটেরা চারিভাগে বিভক্ত হইয়! চারি স্থানে: 
এই ছুর্গ আক্রমণ করিল ।. সেই আক্রমণকারী সৈন্যের সহিত চারি 
সহত্র তিরেন্দাজ ছিল। এদিকে নগর-মধ্যেও চারি হাজার: ধনূর্ধর 
ও বার হাজার অপর সৈন্য ছিল। পুঁভরাং তাহার সবিশেষ কুভ- 

কার্ধাতার সহিত স্কচগথের আক্রমণ প্রতিহত করিল ।, হ্কটের৷ ভয়ে, 

নগর পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিল । 

এদিকে রজনী: উপস্থিত হইল। স্কটেরা সমন্ত রাত্রি নগরের 

বাহিরে ছাউনী করিয়া রহিল । সমস্ত রাক্রি মশাল জালিয়া, তাহার! 
শক্রগণের় গতিবিপ্িি- পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। যদিও তাহাদিগের 

মধ্যে অনেকেই আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদিগের এক জনও রণে 

হত হয় মাই। এই জন্য স্কটেরা হারিয়াও ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। 
পর দিন হুর্য্যোদয়ে স্কটেরা নবীন উৎসাহে পূর্বদিনের ন্যায় 

শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নগর আক্রমণ করিল। € দিবস তাহারা অগ্নি প্রক্ষেপ 
করিয়! ও অন্যান্য নানা প্রকারে নগরের সবিশেষ ক্ষতি করিল, কিন্ত 
নগরের' মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না, আবার রজনী আসিল, 

আবার ক্কটেরা নগর-প্রাকারের বাহিরে শিবির সন্গিগ্রশ করিল। 

সকলে বিশ্রীম করিতে লাগিল, কিন্তু ওয়ঠলেসের নিত্রাী নাই । তিনি 

অশ্বপৃর্ঠে আরোহণ করিয়া! শিবিরের চতুর্দিকে প্রহরীর! পাহারা 
দিতেছে কি ন। পর্য্যবেক্ষণ করিয়! বেড়াইতেছেন; এমন সময়ে সহসা 

অদূরে শক্রসেন! দেখিতে পাইলেন। সার্ জন্ নটন্ ও সার্ উইলিযম্ 
লী পাচ হাজার সৈন্য শইয়া! অতর্কিতিভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিবে, এই মানসে স্কটিশ শিবিরাভিমুখে আসিতেছ্ছিল দ্বেখিবামান্ত 
ওয়ালেস্ তাহার শৃঙ্গ বাজাইলেন, অমনি তীহাঁর সদা-প্রত্তত সৈন্যের, 
উঠিয়1 দীড়াইরা। অহশঘে কুসজ্ফিত হুইল। শক্রগণ নগর-প্রাকার 
হইতে বাহির হইয়াই পর্কপ্রথমে 'আরল্ ম্যানৃকমের. সম্মুখীন হইল। 
ওয়ালেন্ ভীহাকে হঠকারী বলিয়া! জানিতেন, এই জন্য স্বয়ং রগ-মধ্যে 
উপস্থিত হইলেন। তাহার] দুই জনে অসংখ্য শক্রসৈন্যকে তৃপাতিভ 
করিতে লাগিলেন। | 



ওয়ালেসের ইংলও যাত্র।" ৮৭, 

শবশেষে সেনাপতি সারজন্ নটন্ ও ভ্বাদশ শত সন্ত হত 

ক্ছণ্যয়ায়, ইংরাজের| রণে ভঙ্গ দিয় নগর মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। ন্বটের। বিজয়োঃসাহে শিবিরে ফিরিয় মনের সুখে রাত্রি 
বপন করিল। প্রত্যুষে উঠিয়া আবার নগরাক্রমণ করিল। এইরূপে 
'অনেক দিনের অৰরোধের "পর ইন্বর্ক নগর স্থবর্ণের বিনিময়ে প্রাণ 
ভিক্ষা চাহিল। ওয়ালেস্ এই নিয়মে তাহাতে সম্মত গুইলেন যে, 
তাহার! নগর প্রাকারোপরি স্কটিশ পতাকা উড্ডীন করিতে দ্বিবেন। 

ইয়র্ক ইহাতে 'সগত্যা৷ সম্মত হইলেন.। আজ স্থট্লণ্ডের পতাকা সগর্কে 
ইয়র্ক নগরের প্রাচীরের উপর উড়িতে লাঁগিল। পীচ হাজার পাউও 
শুন্ধ ও পর্যযাপ্ত রুটি 'ও মদদ ও অঅন্যান্ত খাদ্য সামগ্রী পাইয়া স্কটেরা 
ঘিশ দিনের অবরোধের পর নগর "পরিত্যাগ পূর্বক 'চলিয়! গেল] 

এপ্রেল্ মাস আসিল- এখন, ওয়ালেস্ ও তাহার সৈম্তগণ 
ইংলত'। গ্াদ্য দ্রব্য ছুপ্রাপ্য হওয়ায় অগত্যা তাহাদিগকে, লুনের 
উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইল । তাহারা “বন্ত "হরিণ .মারিক। 
ও ক্ষেত্রের শস্ত তুলিয়! কথধ্* জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । 
অবশেষে তাহার] দক্ষিণাভিমুখে যাত্র। করিলেন। তাহার! পথে অম্নি 

বিকীরণ করিয়ঃ যাইতে লাগিলেন'। গ্রাম নগর ভাঙ্গিয্ন সেই 
অবধ্য দেন৷ লণ্ডনাভিসুখে গমন করিতে লাগিল। তথাপি 'ইংরেজ 

'(সন। ওয়ালেসের সন্ুখীন হইতে মাহস করিল না| ইংরেজ সেনা 

হিতে হটিতে ক্রমে লগুনে গিয়া! শিবির সন্নিবেশ করিল। 
এদিকে খাদা ব্ুবযের অসভ্ভাবে ওয়ালে আর অগ্রর্পর . হইতে 

'সাহনস করিলেন না! তাহার পতাঁকাধারী জপের পরামর্শানুসারে 

'তিনি রিচ্মণ্ড যাত্রা করিলেন । সেখানে এখনও পর্য্যাপ্ত আহার 
সামগ্রী ছিল। তাহার সৈস্ভ লেই.অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী পাছয়। 
আনন্দে উৎফুল্ল-হইয়। উঠিল । রিচুমণ্ডে অনেক স্কচ বন্দী ব। শ্রম- 
'জীবী ছিল। নয় সহত্র হ্কচ, এখানে ওয়ালেসের পতাকামূলে 
'্মাসিত্ব! ঈাড়াইল। এই মিলিত সেনা রিচমণ্ড পরিত্যাগ বরিয় 
স্বামম্ওয়ার্থাভিমুখে (090৪দ০:)গমন করিল, : 



৮৮ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত ॥ 

স্বচের! উক্ত নগর অন্পৃষ্ট রাখিয়া চলিয়। যাইবে সঙ্ধয় করিয়া- 
ছিল, কিস্ত নগর-রক্ষক শত সৈগ্ঠ তাহার্দিগের উপর এরাপ খত্যা- 

চার করিল যে তাহার৷ নগর-ছুর্ণ বেষ্টন করিয়1 অগ্নি গুদান করিল। 

ছুর্গীধ্যক্ষ ফিহিউ ছূর্গ হইতে যেমন বাহির হইতে চেষ্টা করিলেন, 
অমনি ওয়ালেসের শাণিত অসি দেঁহ হইতে তদীয় খু বিচ্ছিন্ন 
করিল। স্কটেরণ ভাহার পর দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিয়! বালবৃদ্ধবনিত! 
ভিন্ন আর সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিল। তাহার তথায় 
রজনী যাপন করিয়! প্রত্যুষে ছুর্গের দ্রব্যসামগ্রী লইয়া! প্রস্থান 
করিল। ওয়ালেস্ ফিহিউএর মস্তক সহ এড্ওয়ার্ড বা তদীর মন্ত্র 
সভার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন ষে দি তাঁহার! পূর্ব প্রাতি- 
শ্রুতি মত তাঁহাকে যুদ্ধ ন! দেন, তিনি একেবারে লগ্ডন তোরণঘারে 

গিয়া উপস্থিত হইবেন। মন্ত্রিসত! আহ্ৃত হুইল, এবং অনের তর্ক 

বিকের পর স্থির হইল ধে, যে কোন মূল্যে শাস্তি ক্রয় করিতে 
হইবে। সঙ্কল্প স্থির হইল বটে, কিস্ত কেহই দৌত্যকার্ধ্য-গ্রন্থণে স্বীকৃত 
হইল না। অবশেষে এড্ওয়ার্ড-মহিষী স্বয়ং স্কটিশ শিবিরে যাইবার 
জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন । একরপ প্রবাদ আছে 

যে, ওয়ালেসের বীরোচিত অবদ্দান-পরস্পরায় রাশী এত দূর মুগ্ধ হই- 

ফ্লাছিলেন, যে ওয়ালেসের প্রেষাভিলাধিণী হুইয়াছিলেন। সে যাহা 

হউক এদিকে স্কটেরা হাটফোর্ডশায়ারস্থিত সেপ্ট আল্বান্ নগরে 
আসিয়। উপস্থিত হইল । নগরের যাজক মদ্যমাংসাদি দ্বারা তাহাদি- 
গের অতিথি-সৎকাঁর করান স্কটের! নগরের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিল 
না। এখানে স্কটের! রীতিমত' শিবির সন্নিবেশ করিয়া 3৪ চক্জ্রাতপ 

উত্তোলিত করিয়! রাজমহিমীর আগমন প্রত্ণীক্ষা করিতে লাগিল । 
ওয়ালেস্ সেই শুভ দিনে-_প্রত্যুষে উঠিয়া? ভজন। শুনিয়া বীর- 

বেশ পরিধান করিলেন। তাহার সুমাঞ্জিত কঞ্চুকের। উপর গ্রাতঃ- 
হুর্ষের কিরণমাল। পড়িয়া চতুর্দিক্.ঝলসিত করিল। তাহার 

শাণিত অসি কোবমুক্ত হইয়া তাঁহার কটার্দেশে বিলম্বিত হইল। 
তাহার উজ্দ্বল কটীবন্ধ যেন রবি-রশ্মিগাল টানিয়া! লইতে. লাশিল। 



ওয়ালেসের ইংলগু-যাত্রা । ৮৯ 

হস্তে তিনি উৎকৃষ্ট ইস্পাভ-নির্শিত দণ্ড ধারণ করিলেন। দেখিয়া 
বোধ হইল, যেন ভীম আবার ধরাতলে অবতীর্ণ । ওয়ালেস্ চন্ত্রাত- 
পতলে এইরূপ ভাবে রাজ-মহিষীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, 

এমন সময় রাঁজমহিষী, পঞ্চাশৎ্ সন্ত্রাস্ত রমণী, ও সপ্ত বৃদ্ধ যাজক 

পরিবেষ্টিত হইয়। অশ্ব-পৃণ্ঠে স্কটিশ শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হই- 

লেন। যেখানে সেই বীরকেশরী বসিয়া ছিলেন, তীহারা একে- 

বারে সেই চন্দ্রাতপ-সন্থুখে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। সেই 
বীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়! রাণী অনতিবিলম্বে অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে 
নামিয়াই নতজান্থ হইয়া বীরের পুজা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু 

'আরল্ ম্যালকম তাহাকে তাহ।ক্করিতে নিষেধ করিলেন। ওয়া- 

লেস্ রাণীর হস্ত ধারণ করিয়। তাহার মুকুট চুম্বন করিলেন। তীহা- 

দিগের মধ্যে রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইল। 

'মধ্যাহ্ভোজনের পর দরবার হইল। রাণী ওয়ালেস্কে কন্ত 

প্রকারে ভূলাইবাঁর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ত্বাহাকে লক্ষ্য- 

রষ্ট করিতে পারিলেন ন1। অনুকূল সন্ধি প্রাপ্তির আশায় শেষে 
স্থবর্ণের প্রলোভন পর্য্যস্ত প্রদত্ত হইল, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। 
স্বদেশের জন্ত উৎসর্গাকতপ্রাণ শ্বজান্তি-প্রেমিকের মিকট রমণীর 

ইন্ত্রজাল ও সুবর্ণ মাণিক্যাদি ছুইই নিক্ষল হইয়। থাকে। ওয়ালেস্ 

স্ত্রীলোকের সহিত সন্ধি-স্থত্রে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিলেন। 
তবে এইমাত্র ক্বীকার করিলেন যে, এড্ওয়ার্ডের নিকট হইতে 

সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দূতগণ আঙিলে তিনি তাহাদ্দিগকে রক্ষা করি- 

বেন এবং যদি সম্ভব হয়, তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। এড 
'ওয়ার্ড এক্ষণে ফাঁগার্সে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, শীঘ্ব আসিবার সম্তা- 
বন ছিল না। সুতরাং রাণী অগত্যা ইহাতেই সন্ধষ্ট হইয়া! চলিনন] 
গেবেন। 

সেন্ট আল্বানের সন্ধি । 
স্কটের! সেন্ট আল্বানেই ক্দবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ইত্যৰ- 

“সরে এড্ওয়ার্ডের দূতগণ সন্ধির প্রস্তাব লইয়৷ আদিল। -সন্ধের 



৯৩ ওয়ালেপের জীবনর্ভ 1 

নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইল। রকৃসবরে1 (0৪18) ও বারউইক 
(89:5101) দুর্গ, এবং ইংলণ্ডে কারারুদ্ধ বা অন্ত কারণে অবস্থিত 
স্কচগণকে ওয়ালেসের হস্তে সমর্পণ করা হইল । যে সকল ক্কচ্কে 
সমর্পণ করা হইল, তাহার মধ্যে র্যাগুল্ফ, আরল্ লোরন্, আরল 
বুকান্, 'কিউমিন্ ও স্থলিস (3০913) প্রধান । ওয়ালেস্্-_বূস্ ও 
সার্ আমের্ ডি ভ্যালেন্সকে চাহিলেন, কিন্তু এভ্ওয়ার্ড জানাইলেন 
যে তাহারা পলায়ন করিয়াছেন । কস্প্যাটিকও সমর্পিত হইলেন-_ 
ওয়ালেস্ তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন । সর্ধগুদ্ধ এক শত লর্ড 

কারামুক্ত হইয়া এক শত:উৎ্কৃ্ ঘোটক লহ ওয়ালেসের নিকট 
প্রেরিত হইলেন" সন্ধির নিশ্মমানুসারে স্কটেরা নর্দালার্টনে (ঘ০৫- 
৮১9119:690) যাইলে উভয় পক্ষে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। যখন 

ক্ষটের বাশ্বরোনগয়ে (589100076) উপস্থিত হইল, তখন 

তাহাদ্দিগের সখ্য ষাঁইট হাজারে পরিণত হুইত্বাছে। লামাস- 

ডেতে (15870105808) এই বিজী মহতী সেনা “কেরামমুর" 

(09780000) আসিয়া উপস্থিত হইল। এই স্থানে বারউইক ও 

রক্সবরে! ছুর্গের চাবি ওয়ালেসের হন্তে সমর্পিত হইল। এই সন্ধি 
পাচ বদরের অন্ত হইল। 

দ্বাদশ অধ্যায় । 
'ওয়ালেসের ফান্ন-যাত্রা 1 

স্কটলগ্ডে পঞ্চবর্ষব্যাপী সন্ধি স্থাপিত হইল । এক্ষণে ওয়ালেস্ এক্স 
বার ফ্রার্দ দর্শনে কৃত-সংকল্প হইলেন। ইচ্ছা, ফ্রান্সের আত্যত্তরীণ 

অবস্থা দেখিয়। আপিয়! স্কটলগ্ডের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করেন। 
এই উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চাশৎমান্ত্র আন্ুষাত্রিক সমভিব্যাহারে ১২৯৮ 
খৃষ্টাবের ২০এ এপ্রেল তারিখে ফ্রান্স যাত্রা করিলেন ॥ পার্লেমে- 

ধন্টের নিকট অনুমতি চাঁহিলে পাছে আপত্তি উত্থাপিত হয়, এইজন্ত 
তিনি পার্লেমেন্টের অনুমতি না লইয়া! গুপ্তভাবে প্রস্থান রূরিলেন। 
শুগুন্ভারে যাওয়ার আর একটা কারণ এই যে, তিনি স্কটুলতও -নাই 



'ওয়ালেসের ক্কান্স-যাত্র! ৯১ 

“সংবাদ প্রচারিত হইলে, পাছে বিশ্বাসঘাতক এড্ওয়ার্ড সন্ধরি 
নিয়ম ভঙ্গ করিয়! স্কটলণড আক্রমণ করেন, অথবা তাহার রখতরি 

পাঠাইয়। তীহাদ্দিগকে ধৃত করিতে চেষ্ট। করেন । 

অন্থকূল বায়ু ভরে স্ফীত বক্ষ হুইয়৷ জাহাজের পাঁলগুলি যেন 
ছুটিতে লাগিল.। এক দ্দিন এক রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হুইল, 
এমন সময় দূর হইতে ষোল খানি জাহাজ প্রবলবেগে তীাহাদিগের 

দিকে আসিতেছে, পরিদৃ্ই হইল। ওয়ালেস্ তৎক্ষণাঁৎ তীহান্ব 
সঙ্গিগণকে রণসজ্জাঁয় সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন । এই জাহাঙ্জ 

"গুপি ফ্রান্সের অন্তর্গত লঙভিল নগরের টমান্ নামক এক ব্যক্তির 

জাহাজ । টমাস কোন সন্ত্রান্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ করায় ফ্রান্স হইতে 

নির্বাসিত হইয়াছিল। সেই অবধি সে সামুদ্রিক দস্যু বৃত্তি আরম্ত 

করিয়াছিল। ওয়ালেস্ফে ও নিজ কবলপ্থ করিবে মনে করিয়াছিল? 

'কিস্ত তাহ! ঘটিল ন1। 

টমাস্ এই নূতন ক্জীবনে নূতন নাম করিয়াছিল। সামুদ্রিক 

'যাত্রীর তাহাকে লোহিত রীভাঁর নামে জানিত। লোহিত 

রীভার সবেগে জাহাজ চালাইয়া 'ওয়ালেসের জাহাজ্জের পার্খে 
আসিয়া! উপস্থিত হইল। জাহাজ যেমন পার্খে আসি! দাড়াইল, 
অমনি রিভার এক লম্ষে ওয়ালেসের জাহাজের উপর গিয়! 

পড়িল॥ ওয়ালেস্ দাঁড়াইয়া এই আক্রমণ প্রতীক্ষা কক্টিতেছিলেন, 

'স্থতরাং রীভার যেমন লম্ফ দিয়া পড্ডিল, অমনি দ্িনি তাহান্ব 

গলদেশ ধরিয়! তাহাকে সবেগে এরূপ এক ধাক্কা মারিলেন যে, 

তাহার মুখ ও নাসিকা দিয়া বল্ বল্ করিয়া রক্ত বাহির হুইন্ডে 
লাগিল। দেখিতে দেখিতে রীভারের ষোল খানি জাহাজ আসিঙ্ক। 

ওয়ালেসের জাহাজকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল? 

কিন্তু ওয়ালেসের পোতাধ্যক্ষ ক্রফোর্ড তৎক্ষণাৎ পাল ছাড়ি! 

তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া চলিয়া গেল। স্তরাং রীভার 

এক্ষণে অনন্তোপাক়্ হইয়] ওয়ালেসের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিল 4 

ওয়ালেস্ ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার হস্তে যে অধি ও ছুরিকঃ 



৯৪. ভয়ালেসের জীবনর্দ । 

€ঘেন মেষপাঁলের উপর গিয়? পড়িল। অসংখ্য ইংরাজ তাহাঁদিগের 
শাণিত অসিমুখে পড়িল। ইংরাজদ্দিগের ভাল ভাল তুর্গ সকল 

তিনি দখল করিতে লাগিলেন। সে প্রদেশে ইংরাঁজ. প্রভৃতার 
মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিক্তে লাগিলেন তিনি ঘার টমাস্ 

জঙভিগ্ ভিন্ন আর কোন ফরাশিকে সন্গে লয়েন নাই। বিস্ক 

ফরাশির়াজ তাহার কৃতকার্ধ্যতাক় প্রোৎসখহিত হইয়া বিশ ছাজার 
সৈস্ভ দরিয়া ডিউক অব অরলিন্সকে তাহার সাহাধ্যার্থ প্রেরণ 

করিলেন। তিনি ওয়ালেসের সহিত মিলিত হইঘার জন্ত গাইন্ 
প্রদেশের মধ্য দিয়া ভ্রতগতিতে ধাবিত হইলেন । 

এদিকে ক্যালে-ছুর্গাধ্যক্ষ আরল্ অব্ গ্রষ্টার স্কচ অধিনায়কের 

এই সকল কার্ষ্যের সংবাদ লইয়! ইংলগ্ডে গমন করিলেন। এডূ- 
ওয়ার্ড ক্রোধে অধীদ্প হইয়া! সদ্ধি থাকিতেও ওয়ালেসের অনুপ-.' 
'স্থিতিঃকালে স্কটলণ্ড আক্রমণ করিতে কৃতসক্কল্প হইলেন। এড. 
ওয়ার্ডের যে সঙ্কল্প সেই কার্যয। গ্রন্ট্র স্থল-সেনার অধিনায়ক 

হুইয়। চলিলেন। সারজন্ সিউয়ার্ড জল-সেনার অধিনায়ক হইব 
জলপথে যাত্র! করিলেন। দেশশক্র বিশ্বাসঘাতক সার আমের 

"ডি ভালেন্স অশ্বপৃষ্ঠে স্থল-সেনার পথদর্শক হয়! চলিল। স্কটের! 
অবন্ধিকালে বিশ্বত্ত ভালে নির্ভয়ে কালযাপন করিতেছিল। আক্র- 

মখকারিণী শক্রসেনার আগমনবার্থী গুনিতে না গশুনিতেই অনেক 
গুলি ছুর্ণ শত্রহস্তে পতিত হইল। অধিকৃত ুর্গ মকল বথ ওয়েলের 

হস্তে প্রত্ার্পিত হইল। উত্তরে ডণ্ডী ও সেপ্ট জনষ্টন্ ইংরাজ- 
কবলে পতিত হইল। ফাইফ তাহাদিগের অধীনঠ। হইতে সম্পূর্থ 
যুক্ত ছিল না। সংক্ষেপতঃ চিভিয়ট. হইতে সমুদ্র পর্যাস্ত সমস্ত 

দক্ষিণ প্রদেশ ইংরাজদি'গের অধ্বীনে আদিল । পশ্চিমেও মুক্তি নাই 4 
দক্ষিণ প্রদেশের অধীম্বর ট্টিউয়ার্টের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় নাবালথু 
পুত্র ওয়াল টর প্রাণভয়ে আরান্ নগরে পঙ্াান়ন করেখ, আত্মরক্ষার 
ন্ত রিকা্টনের জাড়াম্, ও ক্রেগের লিও সে রচ লীনে এরং ম্মাহ্জব্ 

€গ্রেহাম্ ক্লাইড ত্বরণ্যে আশ্রয় গ্রহ্থু ররিলেন। ওন্কার্ট বই . 



ওয়ালেসের ফাল্স-বাত্রা । ৯৫ 

আখ্ারক্ষার জন্ত গুপ্ত ভাবে রহিলেন। সিউয়া্” সামু আমের 
ব্রাইন্কে ফাইফের সেরিফ্ পদে নিযুক্ত করায় লঙিনের রিচার্ড 
বিশেষ বিপদে পড়িলেন। শক্রদিগের সহিত সন্ধি করিতে, 

প্রস্তত নহেন, অথচ টে পাঁর হইয়াও যাইবার সুবিধা ছিল নাঁ। 
কারণ অপর পার ইংরেজের1 অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। 

উপায়াস্তর না দেখিয়া তিনি গ্রেহামের সহিত মিলিত হইবার 
জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। অষ্টাদশ মাত্র অনুষাত্রিক ও শিশ্ত- 
সস্তানকে সঙ্গে, লইয়া রজনীযোগে ষ্টালিঙ. মেতু পার হইয়া 
গ্রেছামের অনুসরণে ডগ্ডাফ€মুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং 
সার্জনের গুগাবাসের সন্ধান পাইয়া! তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। 

সারজন্ গ্রেহামও তীহার আগমনবার্থ। পাইয়া! গুপগ্তাবাস পরিত্যাগ 

 পুর্ববক্ষ তাহার সহিত মিলিত হইলেন। তাহাদিগের আনন্দের আর 
সীম! রহিল ন|। | 

তাহারা গুনিলেন যে, সার আমের ডি ভ্যালেন্স বথ ওয়েল, 
ছূর্গ মদে ও খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। :এই কথা 
গুনিয়া তাহারা পঞ্চাশৎ মাত্র সৈন্য লইয়া সেই ছূর্গী আক্রমণ 
করিলেন। হুর্থরক্ষার জন্য সার. আমেরের অধীনে অশীতি জন 
মাত্র সৈম্ত ছিল; স্কটেরা তাহার মধ্যে ফাইট জনক্ধে, ধরাশায়ী 
করিয়। ছূর্গের অর্থসামগ্রী লইয়] প্রস্থান করিল। ক্বট্ন্বের পাচজন । 
মাত্র সেই যুদ্ধে হত হয়। তাহারা আর তথায় থাকা শ্রেয়্কর 
মনে না করিয়া! রজনীযোগে আরল্ 'ম্যা্কমের নিকট গ্রস্থান 
করিলেন।” ম্যালকম্ তাহাছ্রিগের সাহায্যে লেনক্স হুর্গ রঙ্গ! 
করিতে লাগিলেন । 

এদিকে উদীচ্য সামস্তবর্গ আপনাদিগকে নিকুপায় দেখিয়া 
ওযালেসের অনুসন্ধানে দূত প্রেরণ - করিলেন । অনুসন্ধান ' করিতে | 
করিতে 'দূতবর সাঁগরপারে ফুাণ্ার্সে আলিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তথায় আসিয়। শুনিলেন, ওয়ালেস্ গাইন্ প্রদেশে রহিয়াছে $- শ্রবণ 
মাঝ ভিনি তথায়, যারা করিলেন, ও ওয়ালেষের সমীপে উপস্থিত 



৯৬ ওয়ালেসের জীবনবৃক্ত । 

কইয়া ইংরাজদ্বিগের গ্সত্যাঁচীরের কাহিনী নিবেদন করিলেন'। 

ওয়ালেল্ ইংরাজদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধোম্মত্ হইলেন, 

খবং বিদায় লইবার জল্প ফরাশি-রাজসঙ্নে গিয়া উপস্থিত হুই- 
লেন-। ফরাশিবাঁজ বিদায় দিতে নিতাম্ত অনিচ্ছা প্রকাশ কি” 
লেন; কিন্ত ওয়ালেন্ পুনরাগমনে দ্বীকৃত হওয়ায় অগত্যা তাঁহাকে 

'বিদায় দিলেন ; বলিলেন যদি ওষালেস্ কখন স্বদেশ পরিত্যাগ 
করিয়া ফরাশি ক্ষেত্রে বাস করিতে চাঁহেন। তিনি ফরাশিরাজের 
'নিক্ষট যে কোন লর্ডশীপ. পাইতে পারিবেন । ২. 

ওয়াঁলেস্ ফরাশিরাঁজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ আনু” 

খাত্রিকবর্গ ও সার টমাস্ লঙ.ভিল্কে সঙ্গে লইয়া জলবঘানযোগে 

খন্রোজ হেভেন্ নামক বন্দরে অবসিয়। অবতরণ করিলেন । অন্নির- 

কালমধো তীহার আগমনবার্তী স্কট লশ্খের সর্বত্র প্রশ্থত হইল | চতু- 
দিক্ হইতে তাহার সহ-সমরিগণ তীহার সহিত আসিয়া! মিলিত হইতে 
জাগিলেন। সার জন্ রাম্জে, 'ক্ধ ভেন্, বারে গুতৃতি সসৈন্য বার্ণেম্ 
অরণ্যে "আসিয়া উহার মহিত মিলিত হইলেন মিলিত সৈন্য 
ক্তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিল। 

১২৯৮ গ্রীষ্টান্ষের আগস্ট মাসে এই মিলন সংঘটিত হয়। সর্র্ব 

প্রথমে সেন্ট জন্ষ্টন্ ছূর্গ অধিকার করার প্রস্তাব হইল। রঙ্জনী- 
যোগে তাহার! টের অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথের পার্থ জঙ্গলে 

নুকাইয়! রহিলেন। ইংরাজভূত্যেরা থাম আনিবার জন্য ছয়খান। 

'ক্ঁকট লইয়া! যাইতেছে দেখিয়া! ওষালেস্ কতিপয় মাত্র সঙ্চচর লম- 

'ভিব্ছথারে বন হইতে.বহিগত হইয়া শকটগুলি অধিকার: করিলেন ? 
ইংরাজ ভূৃত্যগুলিকে বধ করিয়া! তাহাদিগের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক 

'াস'আনিতে চলিলেন ) এবং দ্বাসে কাটিয়া শকটগুলির মধ্যে পঞ্চদশ 

চশন্ত্র পু্ুঘকে ঘাস চাঁপা দিয়!  তাহাক়া! ছর্গে প্রত্যাগত হইংলুন । 
প্রহরীর! আসন্ধিধচিত্তে ও বাধে তীহাদিগরক ভূর্গমধ্যে প্রবেশ 

“করিতে দিল। শকটগুলি ছুর্গমধ্যে প্রি হইব! মাত্র রশন্ত্র পুরু" 

বেরা খাসের মধ্য হইতে উঠিয়া লক্ষ দিস! কুতলে পতিত :হ্ইীল। 



ওয়ালেসের ফ্বান্স-ঘাত্রা। ১ 

ওয়ালেন সেই সকল অস্ত্রধারী, পুরুষ লইয়। ছুর্গবাররক্ষক প্রহরিগণকে 
আক্রমণ করিলেন। প্রস্থরীরা হত হইলে, ছর্গবার সম্পূর্ণরূপে: 

তাছাদিগের হস্তগত হুইল। ইত্যবসরে দার্ জন্ রাম্জে অবশিষ্ 

স্কচ সৈন্য সক্ে লইয়। ছুর্গমধ্যে, প্রবিষ্ট হইলেন। অচিরকাল-মধ্যে 
হর্গরক্ষক সমব্ত ইংরাজটসনয হত হইল, অথব1 পলায়ন দ্বারা গণ 

ঝাঁচাই্ইল। কতকগুলি টে নদীর জলে গিয়। ঝাপ দিল। ছর্গাধ্যক্ষ 
সার্ জন্ সিউয়াড অতি কষ্টে মেখডেন্ অরণ্যে গিয়া! আশ্রম গ্রহণ 
করিলেন । সর্বসত্ব চারি শত ইংরাজ হত হয়। সাত কুড়ি মাত্র ই- 

রাজ গলাইয়! প্রাণ বাচায়। ওয়ালেদ্ সার্ জন র্যাম্জেকে ক্যাপ্টেন 
ও কুথভেন্কে সেরিফ নিযুক্ত, করিয়। ফাইফ অভিমুখে যাত্রা করি- 
লন; বলিয়া! গেলেন যে, যদি ইংরাঞ্জেরা ইতিমধ্যে আক্রমণ 

করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহার নিকট সংবাদ প্রেরণ কর! 

হর। স্কটের! সেন্ট জন্ষ্টনে যে প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী পাইয়াছিলেন, 
তাহাতে কিছুকাল সুখে সচ্ছন্দে কাটাইতে লাগিলেন:। | 

এদ্দিকে ওয়ালেস ফাইফ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াঙ্জেন: গুনিতে 

পাইয়া সিউয়ার্ড পঞ্চদশ শত দৈন্য লইয়া ব্ল্যাক্আর্মরন সাইড 
নামক স্থানে তাহাদিগের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে ক্লাগিলেন। 

সৈন্যের সংখ্যা-বৈষম্যে স্কটের। প্রথমে অতিশয় ভীঙ হইলন ॥ 

তাহারা। সেট জন্ষনেও দংবাদ পাঠাইতে পারিলেন ঈা__কারণ 
ইংরাজেরা পথ সংরক্ষণ করিতেছিলেন। এই অবস্থাস্ক ওয়ালেস্ 

একটী সমর-সভ। আহ্বান করিলেন। সভায় নান প্রকার তর্ক 
দ্বিতর্ক হইল--অনেকে অনেক প্রকার মত বলিলেন, কিন্ত ওয়ালেস্, 
বলিলেন ফে, প্রাণপথে যুদ্ধ কর! ভিন্ন আর উপান্ধীস্তর নাই। 
অনেক বিশুগ্ডার পর ওয়ালেসের মতই গৃহীত হইল। ওয়ালেসের 

মণ সাহতে উদ্দীপিত হইর1 স্কটের। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্ত- 

রুতসন্ধর হইলেন । তাহার! বন-মগ্জ্ে প্রবেশ করিয়। চকুর্দিরের 
ৃক্ষান্তরাল সকলে বৃক্ষশাখা। পুতিয়া, একটা সুছু় শ্বাতাৰিক হর্ন 
বরিয়া। লইপেন | ছর্গমমাপ্ত হতে না! হইতে লিউক়ার্ড জট্ষন্য 

৯ 



৯৮ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

ভাহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। ইংরাজ-সৈচ্ত ছুই ভাগে 

বিভক্ত হইয়! ছুই দ্িক_হুইতে ছুর্গ আক্রমণ করিল । সহশ্র সৈন্য 
পিউষ্লার্ডের ' অধীনে 'ও' পঞ্চশত সৈন্ভ সার জামের ' ডি, ভ্যালেন্- 
পের অধীনে ছিল । ছুই দিক হইতেই, আক্রমণ প্রতিহত হইল। 
এই” আক্রমণে অসংখ্য ইংরাজসৈন্য ধরাশায়ী হইল । 'অবশেষে 

ইংরাঞ্জ সেনাপতি হূর্গ অবরোধ করিতে সন্ন্প .করিয় অষ্টশ্বত 

তৈন্য লইয়! সমস্ত বম ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং অবিরাম ছুগ, 
আক্রমণ করিবার 'জন্ক সপ্তশত সৈন্যসহ ভ্যালেন্সকে রাখিয়া? 

গেলেন। এবং আশা! দিলেন যে, ষদি তিনি ওয়ালেস্্কে ধৃক্ভ 
করিতে পারেন, এড্ওযার্ড তাহাকে ফাইফের আরল. করিবেন ।' 

ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ওয়ালেস্ 

ক্রফোর্ড ও লউভিলের হস্তে ছূর্গরক্ষার ভার দিয়া ৪* জন মাক্ত 

সৈন্য দুর্গে রাখিয়া অবশিষ্ট যাইট. জন সৈন্য লইয়। সিউয়ার্ডের 
সম্মুখীন হইতে চলিলেন। সিউয়ার্ড উপস্থিত হইভে না হইতেই 
তাহার অগ্রে গিয়া একটা বাধের পার্খে বড় বড় ঘাসের মধ্যে 

লুরীয়িত হইয়া 'রহিলেন। ইংরাজের! তাহাদিগকে টের পাইন! 
“মার? মার” শবে তাহাদিগের .উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু 

সদদেশের জন্য উতৎসর্গীকৃত প্রাণ বীরের দেহ দেবদত্-কঞ্চুক-রক্ষিত। 
এই জন্ক সেই 'অল্লসংখ্যক বীর সেই প্রচণ্ড ইংরাজ-বাহিদীর গতি 

প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন। বজ্রমুষ্টিতে অদি ধারণ করিয়! 
স্কটের! অসংখ্য ইংরাজকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন । ইংরাজ- 

সেবী' আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল ন17 স্ততিত হইয়া 
চিঙ্জার্পিতের তার ফ্লাড়াইয়। রহিল। সিউয়ার্ড এই অল্পগংখ্যক স্বচ 

বীরফির্ূপে অসংখা ইংরাজটৈন্যের গতি প্রতিহত করিল ভাবিষা 

চমক্ষিত, শইইলেন। তখন সিউয়ার্ড হুর্গ আক্রমণের শেষ চেষ্ট! 

কা কতসহর হুইলেন। কিন্ত তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। 
ভি কি ই্গাডিদুখে ধাবিত হলে স্কটের! এন্সপ : প্রচণ্ড বেগে 
তাহাকে 'আক্রমন কত্সিল ঘে-তীহাকে রপস্থল পর্নিত্যাগ করির়। 
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পলায়ন করিতে হইল। সর্বপ্তদ্ধ এক শত ত্রিশ জন: উতরাঙ্ছগ এ 
রণে হত হইল । সিউয়ার্ড সার .আমেরকে গাঁচ.শত সৈম্য্লহ 
ছর্গ অররোধ করিয়। থাকিতে আদেশ দিলেন এবং ভয় দেষ্্ীলের 
যে, য্গি তিনি সে আদেশ ল্জ্যন করেন,তাহ] হইলে কলা তাহাকে 

ফাশি কাষ্ঠে বিলম্বিত করিবেন | সিউয়ার্ড প্রস্থান করিলে, য় 

লেস্ ভ্যালেন্লের সাঁহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাহাকে এডওয়ার্ডের-গাসত্্ব 

পরিত্যাগ পূর্বক জাতীয় দলে মিশিতে অনুরোধ করিলেন । ভ্যাংলফ্দ 
সিউয়ার্ডের আদেশ প্রতিপালনে পুর্ব হইতেই 'অলম্মত ছিলেন এবং 
কআসাদেশ লঙ্ঘনের পরিথামও জানিতেন.; সুতরাং ভিনি “ওয়ালেসের 

ধ্রস্তাবে সহজেই সন্ত হইগেন। 

এই মিলিত সৈন্য সিউয়ার্ডের সৈম্তাভিমুখে ধাকিত হইল । এদিকে 
্ব্যামজে ও:রুথ ভেন্ ওয়ালেসের বিপছ্বার্তা শ্রবণ 'করিয়া সকলে 

ক্লিত পদে ওয়ালেসের সহিত আসিয়া! মিলিত হইলেন । “এই মিলিত 

সৈন্থ 'অপেক্ষায় এখনও সিউয়ার্ডের.সৈন্োর সংখ্যা 'ক্ধিক ছিল। 

সংখ্যাবাহুল্যের সাহসে নির্ভর করিয়া লিউয়ার্ড নিজ  কুঘন্যকে ছুই 

"ভাঁগে বিভক্ত করিলেন । উভয় টসন্যে তুমুল সংগ্রাম হতে লাগিল। 

মসনেকক্ষণ ধরিয়। সংগ্রাম চলিতে লাগিল। র্যাম্জে€ও ক্লথ ভেন 

তাহাদিগের তাজ। সৈন্য লইয়া শক্র হনন কার্ধে অনু পারদর্শিতা 

দেখাইভে-লবগিলেন। স্বয়ং সার জন্ সিউয়ার্ড -ওয়ায়েঁসের . শানিভ 

“তরবারিতে ধরাশায়ী হইলেন। ইংরাজ সৈন্য বিহার, পতন 

ছত্রতঙ্গ হইয়! পলায়ন করিল । 
রণেজয় লাভ করিয়। কথ ভেন্, সেণ্ট জব্ষ্টলে প্রঙ্গাগ্ন রি, 

লেন$ এবং র্যাম্জে কুপার ছুর্গাভিমুগে-াজ! করিহোন। ১কুপীর 

ছর্গ বিন] -যুদ্ধে তাহার হন্তে পরত হইল। এদিকে ওয়ালেস্ 

ক্রেফোর্ড, গুথ. রী (0৩৯৮7) রিচার্ড গুস্কালেস ও লঙডভিল .অনর্রূত 

যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া ভৃযালেন্সের সারাগে বিআামার্থ' গমন ককরিজেন, | 

'ভ্যালেছ্দ চর্বা। চোষ্য, .শ্লেহ্, পেস বারা তাহাদিগ্বের, “ফািণি 

পত্কারকরিলেন। . . তে খা 4 তি 
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প্রত্যুষে স্কটের। সেন্ট আও, ভিহবে ধাক্কা করিলেন। তথা- 
ক্ষার ইংরাজ বিলপ. তাড়িত হয়া সমুদ্রপথে ইংলণ্ডে প্রস্থান 

করিলেন । তাহার পর তাহার কুপার হর্গাভিযুখে যারা! কারিলেন । 

তথাম্ম কিছুকাল অবস্থিতি করিয়! ছৃর্গ উন্মলিত করিয়া! চলিয়! 

গেলেন । 
১২৯৮ শ্রীষ্টাব্দেয় ১২ই জুন এই যুদ্ধ কয় । এই যুদ্ধে সর্ধশুদ্ধ ১৫৮০ 

উন 'ইউংরাজ হত ভম। সার আল্ডোমর ও সার জন্ সিউয়ার্ড রাহা 
গিগের মধ প্রধান । 

খাই ব্যাক আয়রন্ সাইড যুদ্ধে ক্ষটেরা সরিশেষ নীর্ 

প্রদর্শন করিয়াছিলেন | চারি, পাচ, গুণ ইংরাজ সৈলোর অন্ন 

ইয়া তার! বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত 'হন লাই। বার বার 
হার 'জ্ধাশ 'কর্ডক কআআক্রাস্ত হইলেন? হান বার শাভাদিশের 'আক্র- 

যখ প্রতিত করিলেন । অবশেষে তীহাদিগের আতিমানুষ বীয়ন্ছে 
বিগলিত হইয়! জয়লক্ী ভাহাঁদিগের অঙ্কশাক্িনী হইলেন । ছুট জন 
স্কট 'সেনানায়ক এই ঘুদ্ধে হত ছম। ফাঁইফেব সেরিফ. লার স্কান 
ব্াল্কোছ্ ও লারক্রাইষ্টোফর সীটম্ এবং সার জন্ গ্রেহাম্ আহত 

ঃক্ষন ৩ যুদ্ধে র্যাম্জে, গুথরী ও বিসে, অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ 

রি িলেদ | 
7৮ ইহা:পামা আগা সমন কটে, কিক ইগাতে হুট খ্বীরগণের 

রিনি সর্ধত বিধশিরিত হইল। সিউয়ার্ডের মুত্যু সংবাদ 
গুনিয়| ফাইফ-স্থিত সমস্ত ইংরাজগণ ফাইফ ছাড়িয়। পলায়ন করিল ॥ 

কোল জাকৃলে.ভেনের রারিকে কতিপয়ঘাত্র ইংরাজ্ সৈন্য ছিল। সেই 

বাঁক্িফ চতুর্দিকে 'জলবেষ্টিত বলিয়! ভাভারা ভাবিয়াছচিল, নিরাপদে 

'খাফিন্ডে পারিবে । 'কিস্তু বআচিয়কালমধ্যে তাহাছিগের সে ভর 

ধধদূরিত হইল। সমস্ত ক্ষট, সৈন্য ক্যাবেলে সমবেত হইয়া তথা 
হইতে “ক্কটলগুস্ ওল্লেল+ নামক স্মানে আসিক্বা ছাউিনী করিল। 

'রজনীতে কআঙ্কারাস্তে ওয়ালেস, অপ্টাঘশ মান সচ্চর সমাতিব্য'হারে 

অজ্ঞান ভাবে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া লকৃলেক্ডেনের আঅভিযুখে 
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' আ্বাত্ করিলেন। অপরপারস্থ বন্দরে উপস্থিত হুইয়| তিনি সহচর- 

বর্দকে তথায় রাখিয়া অপর পার হইতে নৌকা আনিবার জন্য শ্বয়ং 

জলে ঝাঁপ দিলেন । মস্তরণকালে একটা সার্টমান্র তাহার গার ছিল; 
ও তাহার অঙ্গি তীহার গলদেশে বিলম্বিত ছিল। ওয়ালেন্ অতি 

বেগে হস্ত ফেলিতে ফেলিতে নিমেষমধ্যে অপর পারে গিঁয়া উপস্থিত 

হইলেন। ' বোটে লোক ছিল না, সুতরাং তিনি - অবাধে তাহা 

এপারে আনিলেন। সকলে তাহার উপর চড়িয়1 তাহারা নিশর্কে 

পাঁর হইয়] ইংরাজদ্দিগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিলেন। মুহূর্ত 

মধ্যে সমস্ত ইংরাজ তাহাদিগের অসিমুখে পতিত হইল। সেই ক্ষত 

ছর্গের লমন্ত দ্রব্যসামগ্রী এক্ষণে তাহাদিগের করতলস্থ হইল। রজনী- 

তেই এই নংবাদ "স্কট লণ্ডস্ ওয়েলে+ প্রেরিত হইল । তথাকার 

স্কট গণ প্রত্যুষে আসি বিজয়ী সহচর-বৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন 

সেই ক্ষুদ্র স্কট সেন! বিজয়োল্পাসে উল্লাসিত হইয়া আট দিন ও 

তথায় বিজয়োৎসব করিতে লাগিল। 

আট দ্দিন উৎসবের পর স্কটের! ছুর্গের যাবতীয় জব্যদামতরী 

করিয়। দেই বোটে করিয়! অপর-পারে আমিয়। উপস্থিত: হইলেন-_ 

আসিয়। বোট জালাইয়৷ চলিয়া গেলেন, ওয়ালেস্ ্্ জনষ্টনে' 

গমন করিলেন। তথায় বিসপ সিন্ক্েয়ার তাহার সষ্চিং আসিয়া 

মিলিত হইলেন । ওয়ালেস, উত্তর প্রদেশে যাইবার রি মিত্ব নিতান্ত 

বাগ্র হষ্টলেন, কিন্তু বিষপ্ তাহাকে নিষেধ করিশেন। কারণ তখন 

শক্রুমেনা স্কট লণ্ডের চতুর্দিকৃ বিলোড়ন করিয়! বেড়াইতেছিল। 

মাহাতে উত্তরস্থিত জাতীয় সেনার সহিত ওয়ালেস্ মিলিত হইতে 

না গারেন, ইংরাজের! সেই উদ্দেশ্যে মধ্যপথ সংরক্ষণ করিতেছিল। 

এদিকে বুকানের আল, ওয়ালেসের নিকটে যাহাতে কোন প্রকার 

খাদাসামন্রী যাইতে না পারে, কেবল তাহার চে করিতেছিলেন।.. 

৷ ইংরেঞ্জদিগের এই. সকল চেষ্টা সত্বেও চতুর্দিক্ হইতে দরিস্ টা 

লোক ওয়ালেসের পভাকামূলে আনিকা ্বাড়াইতে লাগিল । তৃরুণ- 

বর র্যাপ্ডেণফ,'মরে। হইতে ওয়ালেসের াহথায্যার্থ অনেকগুনি 
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লোক গাঠাইয়! দিলেন। ইত্যৰসরে জপ্ ও বেয়ার গুগুভাবে ' 
শক্রসেনার আভ্যন্তরীণ অবস্থ। দেখিয়! আসিয়! ওয়ালেসকে বিদ্িত 

করিলেন।  ওয়ালেম্ সেই সংবাদ পাইয়| জপ, ট্রিফেন, ও কার্ল 
প্রভৃতি পঞ্চাশত সহচর সমভব্যাহারে সেণ্ট জন্ষ্টন্ হইতে এয়ারেখ 
ছুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে একটা বিধবা! রমণী জাতীয় 
ভাবে উদ্দীপিত হইয়া! সেই ক্ষুদ্র সেনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় 
খাদ্যসামগ্রী সংযোজন] করিয়াছিলেন? একটী জালুক পথপ্রদর্শক 
হুইয়। রাত্রিষোগে এই ক্ষুদ্র সেনাকে সেই প্রাকারপরিথ।-বেষ্টিত 

ছর্গ-সমীপে আনয়ন করিল। ছুর্গের পশ্চাদ ভাগে একটা ক্ষুদ্র গুপ্ত 

সেতু ছিল। স্কট. বীরবৃন্দ সেই সেতুদিয়। ছুগের ভিতর প্রবেশ 
করিল। রাত্রি তখন প্রায় সার্ধ এক প্রহর । ইংরেজের নিরাপদে 

পান ভোজনাদি করিতেছিল--এমন সময় ওয়ালেস্ সেই দালানের 
দ্বারে'দেখা! দিলেন। সকলে ভয়চকিত নেত্রে তাহার দিকে তাকা- 

ইতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে ওয়ালেসের শাণিত ভরবারি দুর্গাধ্যক্ষ 
টম্ লীনের মন্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। ছুর্গাধিনায়কের পতনে 

ইংরাজের] ইতিকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়! পড়িল। একে একে ছূর্গরক্ষক 

ঞকশত ইংরাজ স্কট বীর-বৃন্দের প্রচণ্ড খড়গাঘাতে শমনসদনে প্রেরিত 

হুইল। ওয়ালেস. তাহার পর তাহার খুল্লতাতকে কারামুক্ত করিলেন । 

মূ লীন ওয়ালেসের কিছু করিতে না! পারিয়া তাহার খুল্পতাতকে 
ধরিয়া আনিয়। কারারুদ্ধ' করিয়। রাখিয়াছিলেন। ছুরাত্বা সেই 

বৃদ্ধের হস্ত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়! অন্ধতমোময় সজল গঙ্বর- 
ষন্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াহিল। বৃদ্ধ_ত্রাতুদ্পুত্জ কর্তৃক শৃক্ঘলমুক্ত 

হইয়া! তাহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। বিজয়ী বীরবুন্ 

আম্মানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সে রাজি তাহারা তথায় 

নখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পরদিনও তাহারা তথায় অবস্থিতি 

করিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল ইংরাঁজ আক্রমণকারীর! আসিয়া 
তাকাদিগের বিশ্রাম-সখের ক্ষণিক ব্যাঘাত সম্পান্ষন করিতে লাগিল! 
ছটেরা প্রতিবারই তাছাদিখের আক্রমণ. ও্রতিহত করিতে 
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লাগিলেন। এইরপতাঁ:ব তীহার। দ্বিতীয় রাত্রিও তথায় যাপন 
করিলেন। 

পরদিন গুত্যুষে তাহার! তথ। হইতে ভগ্ার্টনাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। নগরের অদুরবর্ভী টরউইড. নামক স্থানে তাহারা সমস্ত 
দিবস যাপন করিয়। রজনী আগত হইলে গুপ্তভাঁবে নগর-মধ্যে 

গ্রবেশ করিলেন । তথায় জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত ওয়ালেসের পুর্বব- 
পরিচিত এক বিধবা রমণী বাস করিতেন । ওয়ালেস_ তাহার গৃহে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। বিধৰ। রমণা স্কটিশ্ বীরবৃন্দকে প্রাঁকার- বেষ্টিত 

সমীপবর্তিনী গোলাবাড়ীতে লইয়। গিয়। লুকায়িত করিয়া রাখিলেন। 

এবং তথায় চর্ব্য, চোষ্য, লেহা, পেয় দ্বার তাহাদিগকে অতিথি- 

সৎকার করিলেন। তাহার 'নয় পুত্র ছিল। তিনি সকলকেই 

গয়ালেসের ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য শপথ করাইলেন। বিধবা 

রমণী ইংরাজদ্দিগকে কর প্রদান করিয়। সুখে ও শ্বচ্ছন্দে নগরে*বাস 

করিতেছিলেন, কিন্তুজাতীয় দলের আগমনে মে শান্তিতে 

জলাঞজলি দিক জাতীর কাধ্যে আত্মোৎ্সর্গ করিলেন? ওয়ালেস্ 
যে যে গৃহে ইংরাজের। বাস কপ্নিতেছিলেন, বিধবা রম্ীকে সেই 

সেই গৃহে সঙ্কেতচিহ্ন 'দিয়। ভাঁসিতে আদেশ করেন। 'ভাহ। সম্পন্ন 
হইলে তিনি ও তদীয় সংচরবর্গ অস্ত্রশস্ত্র হুজ্জিত হইব অক্বপৃষ্ঠে 
আরোহণ পূর্বক নগরপথে বহির্গত হইলেন। তাহার? সর্ব গ্রথমে 
একটা হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক ঈন' ইংরাজ 
তথায় পান ভোজনাদি করিতেছিলেন। ওয়ালেসের প্রচণ্ড খড়গাঘাতে 

তাহারা অনেকেই ভূশাযর়িত হইলেন। তাহার সহচয়বৃন্দ অবশিষ্ট 

ইংরাজগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হোটেলের অধ্যক্ষ 

এই ঘটনায় আনন্দে আট খান। হইলেন, এবং মদ্য মাংসাদি হাস 

তীহা্দিগের অতিথিসৎকার করিলেন ॥ তাহাদিগকে পরিতোর্য 

পূর্বক পানভোজনাদি করাইয়া] হোটেল-ম্বামী পথনদর্শক হইয়! তাহা” 

দ্িগকে প্রতিহিংসার -কার্য্যে লইয়া গেলেন। তিন শত ইংরাজ 

মগররক্ষার্থে নিয়োজিত ছিলেন; সেই রঞ্নীতেই তাহার। একে 
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একে সকলেই জাতীয় দলের হস্তে পতিত হইলেন । হুর্যোদয়ের 

পূর্বেই ওয়ালেস, ও নদীয় দল নগরের অদুধবর্তাঁ গুহা-মধ্যে পিয় 

প্রচ্ছন্ন ভাবে মে দিবস অভ্িবাছিত করিপেন। গাস্থনিবাসের অধি- 

স্বামী অপর্যাপ্ত মদ্যমাংস দ্বার তথায়ও তীহাদিগের সবিশেষ পুজ! 

বিধান করিলেন। রজনীযোগে তাহারা রোদ্দনীথ্গিরিছুর্গের অভি" 

মুখে যাত্রা, করিলেন। এই ছুর্গে অনেক ইংরাজ সৈন্য ছিল। একটা 

ক্ষুদ্র পর্বতের উপর এই ছুর্গটা অবস্থিত । স্কটের1 বনরাজির মধ্য দিয়া 

খপ ভাবে ধীরে ধীরে পর্বতের অধিত্যকা প্রদেশে গমন করিলেন । 

দুর্গের অধিবাসীরা তৎ্কালে কোন বিবাহ উপলক্ষে গির্জায় গমন 

করিয়াছিলেন, কয়েক জন মাত্র দাস ছূর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। 

কৃতরাৎ ক্ষটেরা অবাধে ছূর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কির়ত্কাল 

পরে ইংরাজের। গির্জা হইতে ফিরিয়। দুর্ণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত 

হইগ্লেন। ভাহার। সংখ্যায় অশীতি জন ৰা কিঞ্চিৎ অধিক ছিলেন। 

ছর্নদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র স্কটের! প্রচণ্ড বেগে তাহাদিগের উপর 

আসিয়! পড়িলেন। নিমেষ-মণ্যে সমস্ত ইংরাঞজ ভূতলশায়ী হই- 

লেন। নাত দিন ধরিয়! স্কটের। তথায় বিজয়োৎ্সব করিয়া, ছুর্গের 

দ্রব্যজাত লুঠন করিয়। ইহাতে অগ্নিপ্রদান পূর্বক প্রস্থান করিলেন। 

এখান হইতে স্কটের। ফলসন্ নামক স্থানে গমন করিলেন। 

তথায় আরল্ ম্যাল্ কম বাস করিতেছিলেন। গ্রেহাম্, বইড্, লুগ্ডি- 

নের রিচার্ড, এডাম্ ওয়ালেস. ও বারের প্রভৃতি ওয়ালেসের বন্ধুবর্গ$ 

ম্যাল্কমের আলয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার সকলেই 

মহাষমাদরে ওয়ালেদ্কে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেস্' ক্রিন্মদ্থ 

(পর্ধ্যস্ত এখানে অবস্থিতি করিলেন । এন্থানে অবস্থিতিকালে তিনি জন- 

নীর সৃত্যুসংবাধ পাইলেন। তদীয় জননী এলারংসিলি হইতে তাড়িত 

ছইয, ডন্ফালিন্ আবিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন 1 নেই 
গানেই তাহার মৃত্যু হয়। জননীর মৃত্যু-সংবাদ্ধে ওয়ালেস্ নিরতি- 

শন কাঁভর হইলেন ) :এবং নিজে তীহার-সমাধি কার্ধ্য সম্পত্র করিতে 
হৃহিতে সাহসী ন! হওয়ায় দপ ও বেয়াগকে মহ্যাসম্মানের সহিত.পে 
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কার্ধ্য সম্পর করিবার জঙ্গ পাঠাইয়! দিলেন । একদিন গ্যারি বন্তী- 

কেও এইক্সপে শ্রাখাধিক প্রিত্বতমা ভার্ধ্যা আনিতার সমাধিকার্ষর 

লম্পান্ষন করিবার ভার আতিথেয় আশ্রযদাত। কুষকের তব্যে সমর্পণ 

করিয়া পলায়ন দ্বার! অন্থসরণকারী অষ্টি যগণের তস্ত হইতে আত্মরক্ষা 

করিতে হইযাছিল । 

ডগ্লাস ডেলের সার উইলিয়ম্ ভগ লাস, ওয়াজেল, ক্সীবার ()- 

1019৭1916)সমরক্ষে ত্র অবভীর্ণ হইয়াছেন,গুনিয়া জাভীম ৮ 

পনের অংশ গ্রহণে কৃতসক্কর হইলেন । যদিও তিনি ধোবনে অগত্যা 

খড ওয়ার্ডের অধীমতান্বীকাঁর করিয়াডিলেন,ঘদিও তিনি ইরা রমধী 
বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি জাতীয় ভান তাহার জঙ্গয়কে পরি, 

ত্যাগ কবে নাই। তৎকালে তীয় পত্সীর কোন ক্মাত্বীয় সাচার 

(880৭5119:) নামক ছূর্গ অধিকার করিতেছিগেন। 'তিনি সেই 
ছুর্গ ও ডগগলাস. ডেলের মধ্যবর্তী স্তানে পূর্ণ ধবংপ বিস্তার করিয্লা- 
'ডিলেন। ডগলাস্ দেই অতাচারের প্রতিশোধ জবার কন্য 
আজ স্বয়ং সেই ছুর্গাভিমুখে ধাবিত হঈলেন। তিনি টম ডিষ্সন্ 
নামক একজন ভূতাকে অগ্রে তথায় প্রেরণ করিলেন।' পথিমধ্যে 
এগ্ডাসন নামক এক জন হুর্গবাপীর সহিত তাহীগ সাক্ষাৎ 
হইল। ডিকজন তীছ্ার সহিত আপনার অশ্ তু পরিচ্ছদ 
পরিবর্তন করিল ; এবং সেট পরিচ্ছদ পরিয়া কার্ঠের কব! লইয়া 

গুত্যুষে ছুর্গমধোীপ্রবেশ করিবে স্থির করিল। এগ্ডার্সনের নিকট 

অবগত হষ্টল যে দুর্গ মপ্যে ৪ জন মাত্র মন্্রারী পুরুষ আছে । টম্ 

ডিক্সন্ সেই বেশে ও লে অশ্খে ছুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিল; এ 
শিকে এগাস'নও পশ্চত্বী হটয়! ডগলাল কে লইয়! আবার ছর্গের 
দিকে ফিরিল। ডগংলাস,ও ডিকৃপন্কে অদূরে লুষ্কারিত রাখিয়! 
এপ্ডার্সন্ একাকী ছুর্গন্বারে আসিয়া! উপস্থিত হইল। এন্ড প্রত্যুষে 
দ্বার খুলিতে হইল বলির! হ্বাবী তাঁচাকে অতিশর তিরক্কার' করিল । 
স্বার খুলিবামাত্র এণ্ডাস'ন্ গুটিকতক ডাল কাটিয়। স্বারে এরপ ভাখে 

ফেলিল যে, দ্বাপ্স আয় বন্ধ করা গেল ন11 সেই অবসরে এপস দেয় 
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লক্ষেতান্যায়ী ডগলাস নিজ ঘল-বল সহ ছগমধ্যে প্রবেশ করিল 

লর্ব প্রথমে প্রহরী, ও তাহার পর একে একে সমস্ত ইংরা ধরাশানী 
হইল। কেবল এক জন মাত্র ইংরা্গ প্রাণ বাচাইয়। ভূরিস্ডভিয়ারে 
(30371809৪:) গিয়া এই সংবাদ দিল। ডগলাস্কে আক্রমণ 

করিব।র নিমিত্ত অচিরকাল মধ্যে টাইবারস্ ষুরে একটা ইংরাজসেন! 
সমবেত হইল। ডগলাস, ডিকৃসন্ বার! এই আসন্ন বিপদের বার্ড 
ওয়ালেসের নিকট পাঠাইলেন। ওয়ালেদ তৎকফালে 'লেডেন 
গড়ে 'সবস্থিতি করিতেছিলেন । তিনি তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়! 

উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । পরে কিল সিথ্ (র219711:) হুর্ণ 

অধিকার করিবেন সঙ্কল ছিল। তত্কালে র্যাভেন্স ডেল. (8:85208- 

819) এই ছুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি কাধ্যাস্তরে স্থানাস্তরে 

গিযাছিলেম। কিন্ত লর্ড কিউমিন্ সাহার অনুপস্থিতিকালে ছুর্গে 
বাস করিতেছিলেন।: ওয়ালেস্ ছূর্গাবরোধের ভার ম্যালকমের 

হস্তে গ্রদ্ধান করিয়! ডগ লাসের সাহাষ্যার্থ*ধাবিত হইলেন। পথি- 
মধ্যে. অভাবনীয় রূপে র্যাতেন্সডেলের সহিত তাহার .সাক্ষা* 

'হুইল। র্যাডেন্র ডেল, পঞ্চাশৎ মাত্র সৈন্ত সহ তদীয় ছুগাভিসুখে 

প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। মত্ত মাতঙ্গের উপর যেমন সিংস্ছ.. রাম্ব 

প্রদাম করে, সেই রূপ ওয়ালেস্ ও তাহার সৈস্তগণ 'সেই ক্র 
ইংরাদরষেনার উপর প্লচগুবেগে পতিত “ু্টলেন। উর্ধশ্বাসে ইংরা- 

জের! পলাস্য়৷ কিল সিপ হূর্গাভান্তরে বআশ্রয় গ্রহণ করিবার, চেষ্টা 
করিল। কিন্তু ম্যালকম দুইশত ন্ফটিশ সৈনায লইয়া! ছর্গ অবরেধ 
করিয়াছিলেন, সুতরাং ইংরাজের] তথায় যাইবামারর অব্রাধকারিনী 

ও অনুযরণকারিণী স্কটিশ. সেনাদ্বয়ের মধ্যে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইন্সা 
গ্েল। ওয়ালে লুষ্ঠন ব্যাপারে প্রবৃত্ত ন1 হই! ডগ লালের সাহা 
ক্যার্থ ধাবিত হইলেন | ৃ 

. গধিঘধো পিন্সিথগো পীল, ও ভলকীথ 09/548) সৃতি 
কস তাঁহার জত্তে (000078০7691) পতিত.হইল। এদিকে ওয়া- 
লেপের উপযু্ুখরি বিঞয়ে প্রোৎসাহিত হইয়! গ্মনোক ক্কটিশ বীর 
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তীহার পতাকাচ্ছায়ার আসিয়। দীড়াইলেন। লডার্,সীটন,বাস্ (8588) 

হিউদি হে (নু 6১৩ 7) প্রভৃতি আপন সৈন্য সহ ওয়ালেসের 
সহিত মিলিত হইলেন । এই মিলনে ওয়ালেস্ ও ম্যাল.কম্ অতিশয় 

আনন্দিত হইলেন । পীবল স্বে0১59158) আসিয়া ওয়ালেস_ ঘোষণ! 

করিলেন-_বাহার। তাহাদিগের সহিত মিল করিবেন, তীহার। সবি- 
শেষ পুরস্কৃত হইবেন । ওয়ালেসের ষৈন্যসংখ্যা ক্রমে ছয় শত হইয়! 
দাড়াইল। তিনি এই ক্ষুদ্র সেন। লইয়। ক্লাইডেস.ডেলাভিমুখে যাত্র! 
করিলেন। এদিকে ইংরাজের! সাঙ্কহার ছুগে ডগ্লাসকে অবকদ্ধ 
করিয়। রাখিয়াছিল। কিন্তু ওয়ালেস আদিতেছেন শুনিয়াই উর্ধ- 

স্বাসে ইংলগ্াভিমুখে পলায়ন করিল। খরয়ালেস্ তৎকালে ক্রুফোর্ড 

মুর পর্য্যস্ত পৌছিয়াছিলেন। ইংরাজদ্দিগের পালয়ন-বার্তী গুনিয়া 
ওয়ালেস, ম্যালকৃমের হস্তে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়! আসার ভার রাখিস 
স্বয়ং তিন শত মাত্র সশস্ত্র অশ্বারোহী বাছাই টসন্য লইয়া শক্রধিগের 

পশ্চাদগামী হইলেন এবং ক্লোজবরণে (0198691) গিয়া শক্রদিগকে 
ধরিলেন। পশ্চাদ্বস্ভী এক দলের সহিত তুমুল সংগ্রাম বাধিল। 
নিমেষমধ্যে প্রায় দেড় শত ইংরাজ ধরাশারী হইল $ অগ্রগামী 
টলন্য এই সংবাদে পশ্চাদ্বন্তরাঁহইল। এন্দিকে ম্যালকমের সৈন্যও 
ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। মিলিত স্কটিশ সৈন্য 
প্রচণ্ডবেগে মিলিত ইংরাজ সৈন্যের উপর আ!সিয়া পতিত হইল। 
সে প্রচণ্ডবেগ ইংরাজেরা সহিতে না পারিয়া আবার পলায়ন করিয। 

আবার স্কটেরা অনুসরণ করিল। ডালস্ুইউটন (0919510100) 

পৌছিবার পূর্বেই পাঁচ শত ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। তথাপি অন্গু- 
সরণে বিরাম নাই। অশ্ব ক্লাত্ত হওয়ায় ওয়ালেস, ও গ্রেহাম্ পদত্রজে 
অনুসরণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় পৌতাগ্যক্রমে আভাম্- 

কোরী (8500 0018) জন্ষ্টন্, কার্ক প্যাটি ক্.ও হ্যালিডে নব বণ 

সহ'ওয়ালেলের সহিত আসিয়] মিলিত হইলেন। ওয়ালেস্ মূল 
সেনা লইয়। আসিবার জন্য গ্রেহাম্কে নিয়োঞিত করিয়! শ্বয়ং এই 
নবাগত টৈন্য হইতে একটা অশ্ব লইয়া! তৎগৃষ্টে আরোহণ পুর্বাফ নব 
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বল সমভিব্যাহারে অনুনরণে প্রবৃত্ত হইলেন । পথে তাহারা ইংরাজ- 
€মধ যজ্ঞ করিতে করিত অগ্রসর হইতে লাখিলেন। ডুরিসডার, (0৬2 

8458) ইনক্ (020০5) ও টাইকারমুরের ছুগর্ণধ্যক্ষগণ নিত হইরেন । 
ককৃপুল্ (0০০109001) নামক সেতুর ধারে অসংখ্য ইংরাজ নিহত হইল, । 

আনেকে নদী পার ছুই যাইতে জলমগ্ন হইল। এখানে কেয়ার- 

বাঁভেরক (09০2185690৮) স্থানের অধিপতি ম্যাক্সওয়েল (8৫8 

৩11) ওয়ালেমের সহিত আসিয়। মিলিত্ত হইলেন। €স রাত 

ভাহার কেয়ারলাভেরক্ স্থানে অবস্থিতি করিয়া পরদিন উঠিয়া 

ডম্ফিজ (1)0570998) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ঘোষণ। করিতে 

করিতেপ্যাইলেন যে, স্কট লণগ্ড আবার জাতীয় দলের হস্তে পতিত 

হইয়াছে, সুতরাং আর ভয়ের কারণ নাই। ইংরাঞ্জের] যে যেখানে 

ছিল স্থলপথে বা জলপথে ইংলগ্ডে পলায়ন করিল। কেবল, একজন 
মাত্র ইংরা্ এখনও স্কট লণ্ডে প্রতুত্ব কপ্িতেছিলেন। কেবল ডর্ভী- 
ছর্গ এখন মটন (10:60) নামক ইংরাজের অধীনত। ক্বীকার 

করিতেছিল। ততিন্ন সমস্ত স্কট লণ্ডে আবার জাতীয় পতাক। উড্ভীন 
হইল । ৰ 

কিন্তু একটা বৈদেশিকের চরণ স্কট লগ্ু-বক্ষে থাকিতে ওয়ালেসের 
শাস্তি নাই। এইব্রন্য তিনি ডগলাসের হস্তে পুনরাধিক্কৃত প্রুদেশ- 
সমূহের রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়৷ ডণ্ডী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

তথায় উপস্থিত হইয়াই তিনি নগরাধরোধে প্রবৃত্ত হছুইলেন। মটন 

প্রাণ-ভিক্ষায় আত্মসমর্পণ করিতে চাছিলেন; কিন্তু ওয়ালেস তাহা- 
তেও সম্মত হইলেন ন]|। 

এই সময় এডওয়ার্ড সটসন্য ফান্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
ক্ষটলঙ্ডের ইংরাজমে/র যজ্ঞের বার্ত। অথগত হুইয়! এডওয়ার্ড মহতী 
সেন! সঙ ক্কট.লণ্ড আক্রমণে কৃত-সম্কর হইলেন। ওয়ালেস্ চ্ণ্ডীর 

অবরোধে নিযুক্ত রহিক্বাছেন, এমন সনন্ধ এক পিন তাঁহার বিশ 
ফৃত্য জপ আসিয়া! সংবাদ দিল যে, এড্ওয়ার্ড একলক্ষ সৈন্যসছ স্কট 
লখাভিমুখে আমিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া ওয়ালেস্্। ছুই 



। ওয়ালেসের ফান্দসযাত্র! | ১০৯ 

হাজপর সৈন্য সহ ক্ষিম্ছিওরকে ডণ্ডীর অবরোধকার্ধ্য নিয়োজিজ 

করিয়া স্বয়ং আট'ছাজার সৈন্য লইয়া! সেণ্ট জন্ইনাভিমুখে যাত্রা করি- 

লেন । এখানে: তিনি ইংরাজদিগের প্রতীক্ষা! করিয়া কয় দিন রহিলেন । 

ইতাবসরে ইতরান্বসেনাপতি' উড্&ক দশ সহ সৈন্য সহ ঠালিঙব্রিজ 
নামক স্থানে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। যেন একখানি কাল মেঘ 
আসিয়া হ্কটলগ্ডের সৌভাগ্য-হু্যকে আচ্ছাদন করিল | . 

ত্রয়োদশ অধ্যায়। 
মেরিফ মুইয়ারের যুদ্ধ--ফলকার্কের যুদ্ধ--সার্জন্ খ্রেহামের 

বত্যু-_ব্রসের সহিত শুয়ালেসের সাক্ষাৎ__লিঙ.লিথ্ 
গাঁউএ ইংরাজের1 সহস] আক্রান্ত -ডণ্ডী অধিকৃত” 

ওয়ালেসের পদত্যাগ-ফান্সে গমন--লিনের 
জ্রন হত--ফরাধিরাঙ্গ কর্তৃক মহা! 

ষমাদরে ওয়ালেসের গ্রহণ । 

ডণ্তীর জবরোধ উত্তোলিত করাই উভষ্্টকের রক্ষা, (ছিল ৷ এই 

উদ্দেশ্যে, টে'নদীতে রণতরি সকলও প্রেরিত হইল । ষ্ী লেনার 

অধিনায়ক হইয়া আষায় তাহার অন্তরে ক্ষট-ভীতি উদ হয নাই। 
বিশেষতঃ তাহার ন্থুদক্ষ পথদর্শকের! তাহাকে স্ুখবর্তী উপত্যকা 

গ্রদেশ পরিহার পূর্বক সেন্ট জন্ইনের দিকৃ দিয়া লইয়) যাইতে সঙ্কল্প 

করিয়াছিল উক্ত উপত্যক। প্রদেশে ওয়ালেন্ সসৈন্য শক্ষর আক্র- 
আর প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন | উডষ্টকূ অধিত্যক। প্রদেশ দিয়া বাইবার 
সমর. দেখিলেন ক্ষটটসন্যের সংখ্যা স্তা্ার সৈন-সংখ্যা অপেক্ষণ অল্প । 

নিয় যুদ্ধার্থী হইয়া.অতৃর্কিত ভাবে ই উপত্যকাপ্প্রদেশে নামি- 
লেন। ইংরাব-লৈনয অরূপ ধীরভাবে- চলিতেছিল নে সার জন্ রাম্ছে 

ত্াহাদিশ্বকে. সর্ব প্রথমে. দেখিয়া আরল্ ম্যান্ফমের লোক, জন: 

ক বিনা কিনলেন ফি ওয়ালেনের সতী নিল 



১১০ ওয়ালেদের জীবন্ত 

মধ্যে আগন্তকগণের স্বরূপ বুঝিতে পারিল। অমনি তিনি ভীহার 
সৈন্যগণকে রণসজ্জায় সজ্জিত হুইয়া সেরিফ, মুইয়ার ক্ষেত্রে শ্রেদীবন্ধ 

হইয়া দীড়াইতে আদেশ করিলেন । ইংরাজের! প্রচগ্ডবেগে সেই 

শ্রেণীবন্ধ, গ্বটসৈন্যের উপর আপিয়৷ পড়িল উভয় পক্ষে ঘোর- 
ভর সংগ্রাম বাধিয়! উঠিল। বন্ুদ্ধরা রুধির-কর্দমিত হইয়া উঠিলেন। 
স্কটবীরবৃন্দের অতিমান্থষ রণনৈপুণধ্যে সমস্ত ইতরাজসৈন্য- সেনাপতি 

সহ রণে নিহত হইল ।' ইংরাজসেনার নিধনে বহমুল্য দ্রব্জাত কট. 

গণের হস্তগত হইল। 
ওয়ালেদ্ দ্রতগতিতে ্টার্লিং সেতুর অভিমুখে যাত্রী করিলেন। 

তথায় যাইয়! তিনি সেতু ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং নদী গর্ভে অসংখ্য 
খোঁটা প্রোথিত করাইলেন-_যেন সেনাগণ কোনমতে নদী উত্তরণ 
ফরিয়া আনিতে না পারে । অদূরে নদ্দীবক্ষে ইংরাজ রণতরি সকল 

বিপৎকালে ইংরাজগণকে বহন করিয়? লইয়া যাইবার জন্য সঙ্গত 

ছিল। তিনি লডার নামক সহচরকে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবার 

জন্য প্রেরণ করিলেন । লীর কার্য্য সিদ্ধ করিয়। অবিলম্বেই ভাহার 

সহিত আসিয়। মিলিত হইলেন । এদিকে সীটন্, আরল্ ম্যাল্কম, সার্- 

অন্ গ্রেহাম্ প্রভৃত্িও আপন আপন অন্ধযাত্রিকবর্থ সহ তথায় আসিয়া 
ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্য! স্ফীত করিলেন। | 

অবশেষে লংবাদ আসিল এডওয়ার্ড জগণ্য অনীকিনীসহ টফিচেনে্ 
:07081890) আসিয়াঞ্টিপস্থিত হইয়াছেন। এড.ওয়ার্ড মত্ত মাতন্সের 

ন্যায় চসুর্দিক্ আলোড়ন করিয়া! আসিতেছিশেন-_অধিক কি সেন্ট 

জপ্নের মাইট্গণের সম্পন্ভিও তিনি পরিহার করেন নাই। এিকে 
' জয়কেতে বুটের ্ীযার্ট (98০86 0£7304) ঘাদশ সহ সৈনা খবর * 

এবং কিউমিন্ বিশ সহত্র সৈন্য লইয়া ফল্কার্ক রণক্ষেত্রের অদূরে রণের . 
ফলাফল প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । ওয়ালেন্ দশ সহন্র মা নৈন্য 
লইয়া! সেই জগণ্য ইংরাঁজ অক্ষৌহিহীর সম্মুখীন. হইলেন। ভার. পক্ষ 

আঁরহ্ ম্যালকমৃ, সার্জন্'গ্রেহাম্, রাম্জে, নীটন্, লড়নূ, পতন এবং 
 ব্ভাম্ গযালেদ্ এই কর অপ সেনাপতি ছিলেন । এ্রভর্জয়ার্ড এফ অক্ষ 
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সৈন্য লইয়া! শাখর-গণ্িনী উদ্ভালতরঙ্গিণী অ্রোতশ্থিনীর ন্যায় টর্িচেন্ 

হইতে সামকন্যুর (91900507050 11) ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হষঈটলেন। 

ভাঙ্গা কপাল জোড়া! লাগ! সহজ নহে। স্বটলগ্ডের তুর্ভাগ্যবশত: 
এই মুমৃযুু সময়ে স্কটিশ ইসন্যমধ্যে অস্তর্কিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। 
্বজাতি বিশ্বাসঘাতক কিউমিন্ ওক্ালেসের প্রতি বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়া 
তাহার মৈগ্তমধ্যে ভেদ উত্পাদন করিল। কে সেনাপতি হইবে ইহা! 

লইয়া দারুণ মততেদ্দ উপস্থিত হইল। কিউমিন্ আপত্তি ভুলিল যে 
ষ্টয়াট উপস্থিত থাকিতে সৈনাপত্য গ্রহণে ওয়ালেশের কোন অধিকার 

নাই--আর ছয়াটেরও ইহাতে সন্মত হওয়া উচিত নহে। ছুষ্টমতি 

কিউমিন্ যেরূপ আশ! করিম্নাছিল তাহাই ঘটিঙ। ওয়ালেস্ এরূপ সঙ্কট- 

কালে সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে ন্বীকৃত হইলেন। যখন সমস্ত জাতি 

একবাক্যে তাহাকে জাতীয়-শাসন-কর্তীর পদে ভিষিক্ত করিয়াছে, 

তখন ব্যক্তিবিশেষের কথায় তিনি এরপ মুমূর্দ, সময়ে কর্তৃত্ব পরিত্যাগ 

করিতে জন্বীকৃত হইলেন। বিশেষতঃ যে" ব্যক্তি জাতীয় স্বাযীনতা- 
সমরে আজ পর্য্স্ত বিন্দুমাত্র সহায়তা করে নাই, জাতীয় জ্গধিনায় ক 

গ্রহণে ভাহার কি ্মধিকার আছে? ৪যালেস, এন্ধপ প্রস্তাবে অপমান 
মনে করিলেন । বিশেষতঃ য়ার্টের বাক্যে তিনি কোর উদ্দশিপিত 

হইয়া উঠিলেন। ই়ার্টন্মন্য পক্ষীর পুচ্ছে শোঁভিত ত পঁচকের সহিত 
সাহার তুলন! করিলেন, এবং বলিলেন যে যদি াহ্গের সৈন্য 

লইয়া! ভ্াহার। চলিয়া! যান, ভাহা। হুইলে ও কেমন করিয় যুদ্ধে 

জয়ী হন দেখ! যাইবে । ওয়াজেস, আর তে পরিজন না-বুঝি- 

লেন স্কটবলগ্ডের স্মখসৃ্য উদিত হইবার অনেক বিলঙ্ক ঈাছে--বুঝি- 

লেন স্কট লগ্ডের সনৃষ্টে এখনও অনেক ছুঃখ .দ্মাছে-_বুষ্টিলেন, এরপ 
গৃহশক্ষ থাকিতে বিজয়ের আশণ স্ুদুরপরাহত। . বুবিয়া তিনি আনৃপ- 
নার দশ সহজ সৈন্য লইয়া ফল্কার্ক রণক্ষেযোর পূর্ববন্তীঁ আঅযগ্যময্যে 
শবেশ করিলেন ছাট আপনার, ভ্রম এতক্ষণে বুঝিতে গাঁরিলেল। 

খুবিলেন তিনি, বিশ্বাসঘাতক কিউমিনের কৃহকে থড়িযা: হাতির 
ব্বানাশ করিলেন-.বুরিলেন এরিফম সমরের একমা যোগ্য নে! 
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ওয়ালেন্-_বুঝিলেন এ সাধের মুকুট তাহার মন্তকে সাজিতেছে মা. 

বুঝিলেন বিধাতা তাহাকে জাতীয় সেনাপতি করি! পাঠান নাই-- 
বুঝিয়া তিনি বিষাদে নিমগ্ন হইলেন । সমস্ত স্কটিশ-শিবির বিষাঁদ-মেঘে 

আবৃত হইল। 

স্টতুর এড্গুয়ার্ড এই অস্তবি€ চ্ছেদের সংবাদ পাইলেন-_পাইগ্লাই 
আরল্ হিয়ারর্ফোর্ডকে দ্রিশ সহ সৈন্য দহ অবিলঙ্ধে ষয়া্টের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করিলেন। &,দ্ার্ট তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন । কিছু 

কাল উভয় পক্ষে অতি ঘোরতর রণ হুইতে লাগিল ৭ অবশেষে ইংরাঁ- 
জেরা রণে ভঙ্গ দিয়! ইংরাজ সেলানিবেশে গিয়া! আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
বিশ সহত্র ইতরাজ এই রণে হত হয়। ওয়ালেদ্ দূর হইতে য়ার্টের 
বীরত্ব দেখিয়া! আনন্দে উচ্ছপিত হইলেন_ এবং দার বার হস্তকম্পন 

দ্বারা য়ার্টের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ! 

কিন্ত এড ওয়ার্ড সংকল্প হইন্ডে বিচলিত হুইবক নছেন। তিনি 

আবার চল্লিশ হাজার .টন্য দিয়া ক্রস্ গু বিসপ্ বেকৃকে স্কটিশ 
সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । এবার ওয়ালেসের মন কাতর 

হইল--ভাঁবী জাতীয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় তীহার চিত্ত দোলায়মান 
হইল। একবার ইচ্ছু। করিলেন অভিমানকে পদদলিত করিয়। জাতীস্ব 

ক্কার্(্যে আত্মাছতি প্রদান করেন, কিন্তু এবার অভিমান হ্বদেশানু- 

বাগকে পরাজিত করিল । তিনি গাঃরিবল্ভীর যায় বলিতে পারি- 

লেন না ষে সামান্য দ্চিক্রপেও ধদি জাতীয় কার্ধ্য করিতে পারি, 

তাহা হইলেও আপনার জীবন সার্থক মনে করিব । প্রস্থলে গ্যারি" 

খল্ডীর সহিত গুয়ালেসের তুলন! হয় না। তিনি কোন্ প্রাণে জাতীয় 
স্বাধীনতা রক্ষার ভার বিলাস-লালিত অদ্নরদর্শা ইয়ার্টের ছত্ডে সমর্পণ 
করিয়। সাংখ্য পুরুষের ন্যায় উদাসীনভাবে দুরে ঈ্রাড়াইয় জাতীয় বল- 
ক্ষয় দেখিতে লাগিলেন ? না ওয়ালেস ! তোমায় জীবনের সমস্ত 
কার্ধোর সহিত আদ্যকার ব্যবছারের সঙ্গতি নাই। তুমি ষে জাতীয় 

শ্বাধীনতাঁর, জন্য আব্ষীবন সর্কস্থখে শ্ে্ধাবঞ্চিত, আজ ছার অভি- 

মানের গার হইয়! লেই জাতীয় 'গ্বাবীনারত্বকে করে পাইয়া যন্ত- 
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'মাতিঙ্গের'ন্যায় পদতলে প্রক্ষেপ করিলে? অথব! তোমার কিংদোষ? 

কিধাতার নির্বান্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? 
ক্রদ্ ও'বেকের আগমনে কাপুরুষ কিউমিন্ সর্বাণ্ধেই রণে ভঙ্গ 

'দিয়া পলায়ন করিল. কিন্তু বীরবর ঈয়াট ও তদীয়&বীরসৈনাদল 
দেহে প্রাণ'খাকিতে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। ই়ার্ট নিজের 

রক্তে ও নিজ টৈগ্যগণের রক্তে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্র ' করিলেন । 

এসেই বীরবৃন্দের দেহ,.খণ্ড থণ্ড হইয়!,গেল, তথাপি পদশ্থলন হইল.না। 

ক্ষত্রিয় সেনার ন্যায় তীঙ্থার৷ অটন্গ ভাবে দাঁড়াইয়া! বীরোচিত গ্ভ্যুকে 
ালিঙ্গন করিলেন, ্রকবারও পশ্চাৎ্পদ হইন্দেন ন!। .সাধু ়ার্ট! 

নবন্য তোমার'বীরত্ব ! অন্তত তোমার প্রায়শ্চিত্ত! 

_ গলাহিয়া অদূরবস্তীঁ টর্উড অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ কর। ভিন্ন, ওয়া- 
লেল্*ও তৎসৈন্যদলের এখন "আর উপায়াস্তর রহিল না। ভাবিবার 

চিত্তিবার স্মার-নময়-নাই। *ওয়ালেন নিমেষমধ্যে সলৈন্্যে তীরবেগে 
এড ও়ার্রর 'ইসন্য ভেদ করিয়। টর্উড. অরণ্যাভিমুখে/যাত্রা করি- 

লেন এন ভ্রন্ত এই ফার্ধ্য অনুঠিত হইয়াছিল ,ষে ওয়ার্জেস্ ব্যুহ ভেদ 
করিয়! চলিন্সা ঘাওয়ার পর এডংওয়'র্ড লবিশেষ জানি পারিলেন | 

'অশখ্বখুরোখিন্ত ধূলিরাশিতে চারিদিক এব্প অন্ধকারাচ্ছন ইইয়াছিল যে 
ওয়ালেসের "সমস্ত সৈন্য চলিয়। যাওয়ার পূর্বে প্রকৃতপ্টনা কেহই 

উপলব্ধি করিতে পারে নাই। “যেমন একটি -ছুর্য় বারি লন্মুখব্তীঁ 
ড় অজড় সমস্ত পদ্ার্থকে উড়াইয়া। লইয়া! ঞ্ায়, সেইরূপ €য়ালেস্ ও 

তদ্দীর গেনা প্রতিতূলবর্ভিনী বিপক্ষুসেনাকে নিপর্ঘ্যন্ত-করিয়া চলিয়া 
গেলেন। ওয়ালেন্ গ্রেহাম্ এবং লডর্ তিনশত বাছাই সৈন্য লইয়। 
অনুসরণকারী শক্রগণের আক্রমণ পা করিতে করিতে অরণা- 

, ভিমুখে ধাবিত হইলেন। জসবিশ সহ ইসন্য লইব়্। পলায়মান 

স্বদেশীয়গণের-বিরুদ্ধে ধাবিত হইয্লেন। -ওয়ালেন আপনার 'নাছাই 
দৈমাকে প্রধান সেনার সহিত মিলিত হইবার আদেশ দি গ্রেহাম্ ও 

বডার্ মাকে সহায় করিয়া শ্কদিগের াক্রমণ ্ রত্বিক করি, 
গ্লাগিলেনস্পষে তীঁহার গ্রচণ্ড খড়ের পরিসরের মধ্যে জানিংত লাগি, 
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মেই শমন-সদনে প্রেরিত হইল । অবশেষে জ্রন্ গ্বয়ং ওয়ালেসের 

গলদেশ নক্ষ্য করিয়! বর্ধা নিক্ষেপ করিলেন। ওয়ালেপ্ ক্ষত স্থান 
হুইতে বর্ধা উত্তোলিত করিয়া! তাহাতে ব্যাণ্ডেজ কাঁধিতে াগিলেন_ 
এদিকে ঞ্েেহোম্ ও লডর্ অন্তত বীরত্ব লহকারে শত্রগণের আক্রমণ 

প্রতিহত করিতে লাগিলেন। ওয়ালেন্ অনতিবিলম্বেই তিনশত সৈন্য 

লইয়া শ্রেহাম্ ও লঙরের সাহায্যে আসিলেন। এদিকে বিস্প বেক্ 

তাঁহার সৈন্য সছ ক্রসের সাহায্যে জাঁপিয়া উপস্থিত হইলেন । ক্রস 

আবার ওয়ালেসের বিরুদ্ধে বর্ষ! প্রক্েপ করিলেন, কিন্ত এবার তাহার 

লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; ওয়ালেস্ ক্রোধে অন্ধ হইয়। প্রচও খভগাঘাতে 

ত্রদূকে ভূপাতিত করিলেন। ক্রসের সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে 

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিত করিল। ওয়ালেন্ দৃগুসিংহের ন্যায় একাকী 
সেষ্ঈরণমুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন গ্রেহাম্ অচিরকাল মধ্যে 

তীছার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আসিয়াই তিনি প্রচণ্ড- 
অনি-প্রহারে ক্রসের সম্মুখব্তীঁইংরাঁজকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন । 

ইহ] দেখির1 আর এক জন ইংরাজ নাইট বেগে তীহার পশ্চাদ্বভী” 

হইয়! ত্রাার পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বেগে বর্ষা নিক্ষেপ করিল। গ্রেহায্ 
পদ্ঘদলিত ফণীর ন্যায় ক্রোধোদ্দীগু হইয়া! খঙ্গোর একাথাতে তাহার 

দেছ দ্বিধ। বিখণ্ডিত করিলেন । কিন্তু এই তাহার শেষ প্রহার । নিয়তি 

সম্মুখবর্ডিনী দেখিয়া তিনি প্রধান সেনার সহিত মিলিত হইবার জন্য 
তদভিমুখে অর্থ চালিত ক্ীরিলেন । কিন্তু পথিমধ্যেই তাহার অশ্ব হত, . 
ও মুহূর্ত মধ্যে তাহার" প্রাণ্বিয়োগ হল! হটে লণ্ডের পূর্ণ শখধর 
রাহ্গন্ত হইল । 

 বন্ধুবর গ্রেহামের সৃত্যুতে ওক্বালেস্ শোকে উন্মত্ত হইন্সা উাঠগেন | 
যত মাতঙ্ের ন্যায় তিনি শক্র সৈন্যদল আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে , 
লাগিলেন? যাহাকে লম্মুখে পাইলেন ভাহাকেই হত্যা! করিতে লাগিলেন। 
'প্রেছামের মৃতদেহের উপর হাহা অগ্রিউগারী নয়ন পড়িতে লাগিল. 
"জার বৈছ্যতিক বেগে ভছার শিরায় শিরায় রক্ত স্গরিত জইতে লাগিল 
জস ওয়ালেসের এই শ্োকাক্ষতার ্ববিধা লইবায জন্য ওাহায় বর্ধাধারী 
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দৈন্যগণকে ওয়ালেসের অশ্ব লক্ষ্য করিয়! বর্ষ! প্রক্ষেপ করিতে আদেশ 
দিলেন। তাহাদের বর্ষাঘাতে তাহার অশ্ব আহত হইল। তখন 

ওয়ালেপের চৈতন্য হইল । তিনি অশ্বের বল থাকিতে থাকিতে তাহাকে 

বেগে চালাইস্রা নিজ সৈন্য মধ্যে আসিয়। পড়িলেন। সাহারা ক্যারনূ 

(09519) অদীর তীরে দাড়াইয়। তাহার আধমন প্রতীক্ষা! করিতেছিল৭ 

ওয়ালেন্ আমিয়াই তাহাদিগ্রকে নদী পার হইতে আদেশ দিলেন 

স্বয়ং মূর্বপ্রশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে নদীতে ঝাঁপ দিলেন ৭ প্রভুপব্ায়ণ অখ্য 

প্রভুফ্ধে অপর পারে আনিয়। দিয়াই অবসন্ন হইয়। পড়িয়। গেল। দে 

থে পড়িল, নেই মরি । তৎক্ষণাৎ কালেতাহার জন্য আর একটী 
ঘোটক আনিয়া দ্বিল। ওয়ালেদ্ তৎ্পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া! মুহূর্ত 

মধ্যে নিজ সৈন্য মধ্যে আনিয়৷ মিলিত হইলেন। এই ধল্কার্ক-কুরু- 

ক্ষেত্রে ত্রিশ সহস্র ইংরাজ টসন্য নিহত হুয়। আন্য দিকে সঠর্জন্ 
গ্রেহাম্ ও পঞ্চদশ জন মাত্র স্কট পদাতিক বীর হত হয়েন। ইংরা- 
জের! জয় লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অবংখ্য ইংরাজ পাঁিবার মধ্যে 

ভীষণ শোকধ্বনি উঠিল । ষ্ঠ 

ওয়ালেসের সৈন্যগণ টর্উভ্ অরণ্যে গমন করিল, ক তিনি ও 

কার্সে_ক্যারন্ নদীর তীরে কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন: পারে ফল- 
কার্ক রণ-ক্ষেত্রে প্রিয়বন্ধু গ্রেহামের শব পতিত রহিয়াছে বলিয়া ওয়া- 

'লেসের হয় দুরে যাইতে ব্যথিত হইতে লাগিল। এদিকে ফল্কার্ক 
যুদ্ধে জয়লাভে় পর জরষের নিদ্রাতঙ্গ হইল? তখন তিনি দেখিলেন 
নিজের পদে নিছে কুঠার।ঘাত করিয়াছেন--তখন বুর্িলেন ইংরাজ- 
গণের সহিত যোগ দিয়! শ্বদেশের সর্বনাশ করিয়াছেন । অনুশোচনার 

'এখন তাহার হৃদয় দগ্ধ হইন্ডে লাগিল। তখন নদীর ওপার হইতে 
শয়ালনূকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিবেন । উভয়ের সাক্ষাঞ্ৎ হইলে পর- 
স্পর পরস্পরের শ্রুতি জভিখোগ করিতে লাগিলেন। ওয়ালেন্ শপ 
গ্রহণ পূর্বক বলিলেন রাজসিংহাসনে ভাহার ্ পৃহা। নাই । তিমি জাতীয় 
স্বাধীনতার জন্য এতদিম যুদ্ধ করিয়া আমিতেছেন:? -ক্বটলগ্ডের প্রকৃত 
ব্রাঙ্কার অধীনত শ্বীকার করিতে ভিনি সম্পূর্ণরূপে প্রশ্থত আছেন+ 
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কিন্ত রাজা হইয়। প্রজার.বিরুদ্ধে অস্ম ধারণ করা যে ক্রুসের পক্ষে জক্ষাম- 
স্ত্রী অপরাধ হইয়াছে, তক্রি। মুক্তকষ্ঠে বলিতে তিনি বিন্দুমাত্র বাক্কোচ 

করিলেন না। এক্রেদের হর্স ১৪য়ালেঘের যাকে বিচলিত হইল 

অবশেষে তাহার! 'পরদিন প্রত্যুন্ষ ভুনিগেমের নির্জায় মিলিত 
হুইকেন বলিয়া পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত গহই্সা €স দিল 

পন আপন শিবিরে চলিয়া গেলেন। "পরদিন প্রন্থ্যুে ব্রুস দ্বাদন্প 

জন স্কট্ সঙ্গে করিয়া ও এয়ালেম্ দশ জন মাত্র সঙ্গে লইক্স! থাইকেন 
এরূপ অঙ্গীকার করিয়! ৫গেলেন। ক্রু ওয়ালেপ্গের নিকট বিদায় লইয়। 

লাশব্যন্ডে এড গয়ার্ড-শিবিরে প্রস্থান করিঙগেন । ম্তথায় ছিনি “রুধিরাক্ত 

হুম্তেই'নকলের সঙ্গে একএ আহার করিতে.বমষিলেন । একজন ইংরান্গ 

পরিহাস করিয়। তাহাকে বলিল, “তোক্করা-হ্কটগণ-.আপনার রক্ত 

অনি খাঁও |” এই 'কথা্ভাহার হদয়েংশেল-শ্বব্ধপ বাঁজিল।. তাহারা 

ন্তাহাকে বার বার হস্ত প্রক্মালণ করিতে বলিল; .কিস্ত তিনি উত্তর 

'করিলেন ষে,“এ নিজের রক্ত, 'ধুইয়! ফোৌঁলিবাঁর 'নহে।” সেই দ্দিন 

হতে ক্রসের অনি স্কট্লগ্ডের ঘিকদ্ধে ্মার অন্ু'খিত হয়'নাই । 

এদিকে 'য়শলেস্ টর'উড 'অরণ্যাভিযমুখে "যাত্রী করিলেন । দেখান 

তাহার ৈন্যের। আহার .বিহারাদি করিয়! মিদ্ত্া 'গেল--তিনি 

'নিস্তার্থী হইয়া! শধ্যায় গমন 'করিলেন,। কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আসিল 

এন/-সহুসা উঠিক্স] বমিলেন | .প্রিয়বন্ু ও স্কটিশ বীরবন্ফের মৃত-দেহ 
ফল কার্কব্বণক্ষেত্রে পড়িয়া! আছে _এখনও কমাধি-নিহিত ' হয়-নাস্টি, 

এই রে চিতা ম্ঠাহাকে আকুলিত.করিল। তিনি আরল্ ম্যাল- 
'কম্, লঙ্চিন্, র্যামৃজে, লড়ূর, -সীট্ম, ও রিকা্টনের সভাম্, :এই কয়- 
'অনকে 'দঙ্গে "লইয়া -পঞ্চ 'সহত স্ল্সজ্জিত টপন্যন্হ ৫সই প্লাত্রিত্বেই 

'রণক্ষেত্রে গন করিলেন। পুীকৃত শবরাশির মূধ্য হষ্টতে বাছিয়। 
'রাহিরা :ক্কটিশ 'হত বীরবৃন্মের 'দেছ যাছির কাঁরমেন। খন প্রিয়বন্ধ 

গ্রেহামের দেহ পাওয়া গেল, তখন ভিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ 
করিয়া সেই শষ. কোলে "লইয়া কাঁদিতে ও বিলাপ করিতে নাগিল্েন। 
প্ঠাহার ক্রণনে ও বিলাধে লকলেই কীদিতে লাগিল) জব্শেছয 
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পকলে তীহার ক্রোড় হইতে সেই শব লইয়া ফল-ার্থের গিঞ্জাম্ম 

সমাধি-মিহিত করিলেন । 

প্রিয় বন্ধুর অভ্যেষ্টিক্রয়া সমাপন 'হইলে পর পূর্ব ্ রতিষ্রুতি মত 

ওয়ালেন্ দশজনমাত্র লোক সমভিব্যহারে ডুনিপেলের গির্জীয় করসে 

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন । তাহার কু সেনাকে তিনি ফল -কার্ক 

ক্ষেত্রেই অবস্থিতি করিতে বলিলেন। 'ক্রস্ যথাসময়েই তথায় উপস্থিত 
হুইয়্াছিলেন। গ্রেহামের শোকে অভিভূত থাকায় ওয়ালেস্ ক্রসের 
সঙ্গে মিষ্টালাপ স্করিতে অক্ষম হইয়] পড়িলেন। তাহার মর্শভেদী 
'কর্কশ বাক্যে ব্রসের হয় বিদ্ধ হইল। ভিনি কাতরভাবে বলি- 
'লেন--“ওয়ালেস,.! আর অধিক আমায় তিরস্কার ফরিও লা, আমি 

আপনার ক্কার্ধ্যেই আপনি দগ্ধ ইতেছি।” কব্রসের এই আত্মদোঘ 

শ্বীকারে ওয়'লৈসের অস্তরে ততঞ্গণাৎ ভাব-পরিবর্তন হইল ৭ জ্রোৰ 

অপনীত হইয়া! সহস! অন্তরে ভক্তিভাবের উদয় হইল | দেই ক্ষণিক 

ঘদয়োচ্ছণাসে তিনি ত্রসের পদতলে পৰ্থিভ ছইলেন।: 'জঁপ হস্ত 
প্রসারণ করিয়। তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। ব্রন বেদি সম্মুখে প্রতিজী 
করিলেন যে, আর তিনি ব্বদেশীয়ের বিরুদ্ধে কখন অন্র-ধায়ীণ করিবেন 

না, এবং এড্ওয়ার্ডের নিকট ষে প্রতিজ্ঞাপাশে আঁদন্ধ াছেন, নেই 

প্রতিজ্ঞাকাল অতীত হইলেই তিনি ওয়'লেসের সহিত আরা মিলিত 
হইবেন । পরস্পর পরম্পরের নিকট বিদায় লইয়া, কর এডওয়ার্ড- 

শিবিরে প্রস্থান করিলেন এবং ওয়ালেস্ও 'নিজ সেনাঙমীপে গমম 

করিলেন॥ ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্বের ১২ই জুলাই ফল-কার্কের দ্ধ লং- 
ঘটিত হয়। 

ওয়ালেসের রণবিষয়িণী শাতিত তা নির্কাগিত হইবার নহে। তিনি 
প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ না! লইল। সমরাঙ্গন হইতে অবশ্থত 

। হইতে অনিচ্ছুক হইলেন | ফল্কার্ক রণে জয়লাভ করিয়া এডওয়ার্ড 
সসৈন্য লিন্লিখগাউ নামক নগরে বিজয়োৎসব করিতেছিলেন 

খুয় সেস তীহার সৈনাগণকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়! একদলের ছধিনণয়- 

ফছে ম্যাল কমকে নিযুক্ত করিলেন, আর একদলের অধিনায়কদ্ স্বয়ং 
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গ্রহণ করিলেন । ছুই জন ছুই দল সৈন্য লইয়া ছুই দিক হইতে সহসা 
ইংরাজ-শিবির আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের1 এরূপ আকশ্মিক 

আক্রমণের জন্য প্রস্তত ছিল না, স্তৃতরাং অনেক ইংরাজ্গ প্রথয় আক্র- 
মপেই,শমন-সদনে প্রেরিত হইল -ব্রস. আপনার ফৈন্য লইয়া রণ- 
স্থল হইতে অপস্থত হইলেন এড্ওয়ার্ড বীরোচিত বিক্রমের সহিত 

সৎ্গ্রাম করিতে লাগিলেন । ওয়ালেস, তাহার পতাকাধাদ্ীকে এক 
'খক্গাঘাতে ভূপাতিত করিলেন। “পতাকা! পতিত দেখিয়া ইংরাজসেন। 
ভয়ে গলায়ন করিল । এডওয়ার্ড শ্বয়ং অগত্যা সেই পলায়মান 

সেনার সহিত যোগ দিলেন । একাদশ সহজ ইংরাজদেহ লিনূলিখ- 

'গাউ রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। 'স্কটের! তথাপিক্ষার্ত নহে। সমস্ত 
স্কটসেনা পলায়মান ইংরাজসেনার পশ্চাদগাঁমী হইল । ভাহাদিগের 

ধ্রচণ্ড অসিপ্রহারে চঁলিশ সহজ ইংরাজ-সৈন্য পলায়ন-পথে নিহত 
হুইল। হুতাবশিষ্ট সৈনা লইয়া এড ওয়ার্ড সল ওয়ে উত্তরণ পূর্বক 
ইংলণ্ডে গরিয়। প্রাণ কীচাইলেন। 

'ওয়ালেস. অনুসরণ হইতে প্রাত্যাবৃতত হইয়া আনাম্ দিয়া এডিন্- 
'বরায় 'আঙ্গিলেম ;'আাঁঘিয়! ক্রক্কোর্ডকে জআআধার ইহার শালনকর্ডা 
'মিুক্ত করিলেন ইংরাজ আক্রমণের পুর্বে যিনি যেশাদে নিযুক্ত 
ছিলেন, জীবিত বাক্ষিমাত্রকেই তিনি চসইস্পদে নিযুক্ত করিলেন 4 
সমন্ত স্কট্লণ্ডে ক্সাবার বিশ্বব্যাপী শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল 4 
ডওঁ*হুর্ ফিম্জিওর কর্তৃক পুনরধিকৃত হইল । 

অবসর বুঝিয়! ওয়ালেস, সেন্ট জন্ষ্িন নগরে শ্রকটী পালেনেক্ট 
আহ্বান 'করিলেন । 'পালের্মেপ্ট্রে সভ্যগণ পম স্ব আসনে সযাসীন 

হইলে ওয়ালেস্, সর্বসমক্ষে নিজের গবর্ণরত্থ পঙ্ন পরিত্যাগ করিলেন । 
[তিনি ম্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, জমিদায়শ্রেণী তাঁহার প্রতি 'ফখন অন্ুয়া- 
'পরূবশ, তখন তিনি জার সে পদে থাকিতে ইচ্ছা! করেন ন1।. বলি- 
জেন ভ্তিনি ফল্কার্ক-রণক্ষেতে যথে পুরফ্ার পাইয়াছেন-_দেশের 
'ন্য যেআম্মোৎসর্গ করিয়াছিেন, তাহার বিনিময়ে খে অপমান 
৬৪ ভিরক্ার় প্রতিদান পাইয়াছেন,। এক্ষপ্রে তিনি ক্টলওকে ক্ষবার 
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শক্রহত্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এইবার তিনি জন্মত্ভুমির নিকট 

বিদায় গ্রহণ করিয়] ক্রান্স ধাত্রা। করিবেন।' তথায় গিয়া যেরপে 
হউক জীবনের অবশিষ্ট দ্রিন কাটাইবেন। পালেমেন্ট ভীহাকে এ. 

উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বার বার বৃথ। অনুরোধ করিলেন ।, 

ওয়ালেসের সঙ্কল্প বিচলিত হইবার নহে। ওয়ালেস্ দেখিলেন যত 
দিন ক্কট্লঙের রাজমিংহাসন লইয়া, সামস্তবর্গের মধ্যে প্রতিন্দিতা 

থাকিবে, যতদিন স্বার্থান্বসন্থীর্ঘচেতা জমিদারের! তাহার প্রতি অন্থয়া- 
পরতন্ত্ব থাকিবেন, যতদিন হ্কটলগ্ডের প্রকৃত রাজ! ব্রন জাত্বখ্যাপন 

ন! করিবেন, ততদিন স্কট্লগুকে চিরস্থায়িরূপে শক্রুহস্ত হইতে মৃক্ত 

কুরা অসম্ভব । স্মতরাং তিনি শ্বদেশে থাকিয়। স্বদেশের বার বার 

অধঃপতন দেখিতে অক্ষম । যদি কখন দিন জাইসে, আবার শ্বদেশের 

উদ্ধারের জন্য অস্র গ্রহণ করিবেন । এই বলিয়া ওয়ালেস্ পালে মেন্টের 

নিকট 'বিদায় গ্রহণ করিয়া সাশ্রলোচনে অষ্টাদশ মান স্চর সমভি- 

ব্যাহারে ক্রান্দ যাত্রা করিলেন । স্কট্লপ্ডের স্থখহুর্যয কিছুকালের জন্য 

অস্তমিত হইল । ? 

মে অষ্টাদশ জন লোক ওয়ালেসের সঙ্গে গমন করিগৈন তাহা- 

দের মধ্যে লঙভিল, সাইমন্, রিচার্ড ওয়ালেস্$ সার. মাস, থে, 
এড্ওয়ার্ড লিটিল, জপ্, ও বেয়ার, প্রধান। এই রেঙ্জানিবর্বাসিত 

বীরদল কতিপর বণ্িকসমভিব্যাহাঁরে ভণ্ডীবন্দরে জাহাঙজে উঠিলেন । 

জাহাজ ইংলগ্ডের উপকূল বহিয়া। চলিতে লাগিল। অদ্দুরে লোহিত 

পালরাদি-বিরাজিত ব্যাধ্বজ একখানি জাহাজ সহসা দৃষ্টিগোচর 

হইল। বনিকৃণ জানিত এ কাহার জাহা্ষ। তাহারা গুয়ালেস্কে 

বলিল যে এ লীনের জনের জাছাজ। এই ছূর্দাস্ত ইংরাজদন্ময 

ক্বটলগুবাসীকে বধ করা পুণ্য রষিয়া মনে করিত । দেখিতে দেখিতে 

জন, খরালেসের জীহাজজের পার্বর্তী হইল | জালিয়াই সে বুদ্ধং 

দেহি? বলিয়া শ্বট্গণকে বুদ্বার্থ আহ্বান করিল। সেই আহ্বানের 

প্রত্যুতরে বয়ারের ধন্ু হইতে তিন শর প্রন্ষিপ্ হইল। এক এক 

শরে এক এক আল ইংরান্দ নিহত হইল। ইংরাজের] জোধোনীগ 

ঢা 



১২৭ ওয়ালেমের জীবনরৃত । 

হইয়া এক ঘণ্টাকাল অবিরাম গোল! ও তীরবর্ষণ্ করিত লাগিল। 
অবশেষে উত্য়দলে, হস্তাহস্তি খড় গাখড়খি হ্ই্ট লাগিল । ক্রমে! 
যাইটুজন ইংরাজ হ্কট্গণের হত্্ত পতিত হইল। জন্ পলাইবার 
উপক্রম করিতেছিল দেখিয়! ক্রফোর্ড' তাহার মাস্তলে অগ্নিপ্রদান; 

করিলেন, এবং ওয়ালে, লঙভিল, ও বেয়ার, তাহাকে ধরিয়! 
আপনাদিগের জাহাজে তুলিলেন। ওয়ালেসের এক খভ্গাঘাতে 

সেই ছুর্দাস্ত দন্থ্যর মস্তক দেহ হুইতে বিচ্ছিন্ন হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে 
রাঁনলও নির্ববাণিত হইল ॥ ষংবাদ দিবার জন্য একজনও নাবিন্ক 

দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিল মা। খন ক্কটের। ভ্রব্সামগ্রী ও 

অর্থজাত পরিপূর্ণ সেই' জাহাজখানি সঙ্গে লইয়। ক্রান্সের অমিমুখে 
যাত্রা করিলেন, ও সুইস, বন্দরে উপনীত হইয়। জাহাজখ।নি সঙ্গা 
বণিকৃগণকে প্রদান করিতেন । ওয়ালেস. তৎপরে ফ্াণ্ডার্সের মধ্য 

দিয়া ক্রান্সে গমন ক্রিলেন॥ পারিস্ রাজধানীতে কয়াশিরাজ 

মহাসমাদরে ওয়ালেসকে গ্রহণ করিলেন্। 

চতুর্দশ অধ্যায় । 
ওয়ালেস কফরাসি-সেনাপতি-পদ্দে বৃত 1 এডওয়ার্ড কর্তৃক স্কট্ল্যাণ্ের 

পুনরাক্রমণ। কিউমিন্ ও ত্রসে সন্ধি । আমিনের সন্ধি । 

ইংরাজগখ কর্তৃক স্কট্ল্যাঞ্খের আবার আক্র- 
মণ। রস লিনের যুদ্ধ ॥ ইংরাজগ্রণের 

পরাভব। এড্-ওয়ার্ড কর্তৃক 

ক্টট্ল্যাণ্ডের পুনরাক্রমণ। 

ফিলিপের বিশ্বা্ষ- 
ঘ্বাতকত। 

করাসিরাজ ওয়ালেসকে মহাষমাদরে গ্রহণ করিয়। তাহার উপর 
সমস্ত গাইন প্রদেশের অধিপতি অর্পণ করিতেন। তিনি ওয়াং 

'লেস কে ভিউক্ করিতে চাহিলেন ; কিন্তু ওয়ালেস, তাহাতে অস্থীকৃত 
কওয়ায় তিনি তাহাকে নাইট্ উপাধি ও ফ্রালি-লেনাপত্ির পদ 



ওয়ালেসের ফান্স-যাত্র! ১২১ 

প্রদ।ন করিলেন । তিনি ওয়ালেসকে আপনার পরিচ্ছদ-চিহ্ন আপনি 

নির্ধাচিত করিয়া? লইতে বলিলেন । ওয়ালেস, তদনুনারে চির-ব্যব- 

হৃত লোহিত-সিংহ লাঞ্ছিত পরিচ্ছদ্ব পরিধান করিতে লাগিলেন। 

ফিলিপ্ তাহাকে অবিলদ্ষে ফ্ণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অঙ্গুরোধ করি- 

লেন। ততৎকালে ইংলগ্ডের সহিত ফ্রান্সের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে 

ছিল। ওয়ালেস্ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র চতুর্দিক্ হইতে অসংখ্য 

স্কট তাহার পতাকামূলে অস্িয়! দ্রাড়াইল। লঙ.ভিল্ও তাহার 
জন্য অনেক ফরাশিসৈন্য সংগ্রহ করিলেন। অচিরকাঁলমধ্যে দর্শ 

সহজ সৈন্য তাহার পতাকাশ্রয়ে আসিয়! ঈাড়াইল। এ দিকে ডিউক 

অব. অর্পিন্স্ও দ্বাদশ সহত্্ সৈন্য লইয়। তাহার সাহাষ্যার্থ আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন। বোধ হইল যেন জরলক্মী ওয়ালেসের 

উ্গীয সুগ্রস্ন হইয়া স্বয়ং তাহার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
দ্রিলেন। 

এদিকে স্কট লগ্ু-রবি পুর্বসাগরে বিলীন হওয়ার পর ঘোর 

হুঃখনিশা আসিয়া সমস্ত স্কটলগ্ডকে তমসাচ্ছন্্র করিল। গৃহশক্রই 

স্কটলগ্ডের সব্ধনাশের মৃন্ন। বিশ্বাসঘাতক জাতীয় শত্র সার, আমের 

ডি ভ্যালেন্স লিয়ন--হাউসের অধিপ(তিত্ব প্রদানের আশ! দিয়া সার- 

জন যেন্টাথ্কে এড ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীক্কার করাইলেন । এদিকে 

এডওয়ার্ডও মহতী সেন! লইঘ্াঁ এই অবসরে আবার স্কট লণ্ড আঞ্ঞ' 

মণ করিলেন। ওয়াজেসের অনুপস্থিতিতে জাতীয় মেনার অধিনায় ক 

হইবার যোগ্য লোক ততকালে আর কেহ ছিল ন1। স্থৃতরাং এক 

একটা করিয়৷ সমস্ত স্কটিশ ছুর্গ বিনা বুদ্ধে তাহার করতলস্থ হইল। 

বাহার! এড ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকারে অন্বীকৃত হইলেন, তাহার! 

উদ্দীচ্য দ্বীপাবলীতে খলাগ্বন করিলেন। বিসপ. সিংক্রেক্সার বুটে 

পলায়ন করিলেন। ব্বাধীনতার স্মৃতি পর্য্যস্ত বিলুপ্ত করিবার জন; 

এড ওয়ার্ড রোমীয় প্রাচীরমাল! উন্মুলিত, ও রাজ্যা-সন্ন্ধীয় যাবতা় 

কাগজপত্র নষ্ট করিলেন । বাহার! তাহার অধীনে জমিদারী করিতে 

অন্বীরূত হইলেন, তিনি তীহাদিগকে ইংলগ্ডের কারাগারে পাঠা- 
১২ 



১২২ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত । 

ইয়া দরিলেন। সার্ উইলিয়ম্ ডগ্লাস্ ইংলগ্ডের কারাগারেই প্রাণ- 

ত্যাগ করিলেন। উমাস্ র্যাগুল্ফ, লর্ড ফ্জোর এবং হিই-দি হে-- 

ইইাদিগকে তিনি ভ্যালেন্সের রক্ষকতায় ইলণ্ডে প্রেরণ করিলেন । 

সীটনূ। লডব, ও লণ্ডিন্ বাছে-_পলায়ন কর্পিলেন। ম্যাল্কম্ ও 

ক্যাম্বেল--বুটে বিসপ সিংক্লেয়ারের নিকট গমন করিলেন র্যাম্জে 
ও রূথ ভেন্ পলাইয়। ক্লাইমেছ নামক এক ব্যক্তির সহযোগে রচ্ 
সায়ারের অন্তর্গত ই্কৃফোর্ড নামক নগরে একটা হর্গ নির্মাণ করিয়া 
তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । আডাম্ ওয়ালেস, লিন্ডছে, 

রবার্ট বয়ীড- আরানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ওয়ালেন্বূপ হৃর্ধ্যের 

অন্তধ্ধানে যেন স্কটিশ জাতীয় সৌরজগতের গ্রহমওলী কেন্্রজ আক- 

বণ বিরহে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া! পড়িল। কস্প্যা ট্রিক এড ওয়ার 

অধীনতা। স্বীকার করিয়। আপন ছুর্গে অবস্থিতি করিতে পাগিত । 

এবার্ধেথি, সোলিস, কিউমিন্, লোরনের জন্, ল ত্রেচিন্ এবং 

অন্যান্য অনেক সন্ত্ান্ত লোক এডওয়ার্ডের সহিত সন্ধি করিয়। 

আপন আপন ভূষিসম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। যেন এক 

সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলী সহসা নিজ-কেন্দ্র-্রষ্ট হইয়া কেন্দ্রাস্ত্রে 

বিলম্বিত হইল। | 

". এইক্ধপ দাসত্বের নিগড় বন্ধনে মন্পীড়িত হইয়। বুট-বাসী দেশ- 
হিটৈষীর দল একখানি জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া! দূতসহ সেখানি 

ওয়ালেসের নিকট পাঠাইয়া দ্িলেন-_বলিয়! পাঠাইশেন ষে তিনি 

আসিয়! স্কট লগ্ডের শুন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া রাজমুকুট 

পরিধান করুন, তাহারা বিশ্বাসঘাতক এড ওয়ার্ডের অত্যাচার আর 
সহিতে পারেন না । ফল.কার্কের নিষ্ঠুর বাবহার ওয়ালেসের অন্তরে 
এখনও জাগনূক ছিল, স্থতরাং তিনি হিতৈষিদলের এ প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন না। স্থতরাং জাতীয় দূত ভগ্ হয়ে শূন্য যান লই 
ফিরিয়া! আসিল । জাতীয় দল ঘোর বিষাদ-সাগরে নিমগ্র হইল। 

এদিকে স্কট লণ্ডের-বন্দোবস্তকার্ধ্য নির্ধ্িবাদে চলিতে লাগ্গিল। 

এডওয়ার্ড সমস্ত স্কটলঙ্ডে আবিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়া অনুগত 
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ও আশ্রিত সামস্তবর্গকে ইহার ভূমিসম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিতে 

লাগিলেন । তিনি ইয়র্কের আরল.কে সেন্ট জন্ষ্টনের অধিপতিত্ব এবং 

টে ও দ্দিনদীর মধ্যবর্তী প্রদেশের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন; 
লর্ড বাউমগুকে উদ্দীচ্য প্রদেশের সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন ১ 

লর্ড ক্লিফোর্ডকে ডগ্লাস্ডেলের অধিপতিত্ব ও দক্ষিণ স্কটলডের শাসন- 
কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন ) বিশ্বাসঘাতক কিউমিন্কে সমস্ত গেলোয়ে 
প্রদেশ অর্পণ করিলেন; এবং লর্ড সোলিস্কে সমস্ত মার্স প্রদেশের 
অধিপতিত্ব ও বার-উইকের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন । এড. 
ওয়ার্ড পবিত্র আতিথ্য ধর্মের নিয়ম উল্লঙ্খন পূর্বক শরণাগত বিসপ্ 

লামার্টন ও লড” ওলিফ্যণ্টকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়! ইংলগ্ডের কারাগারে 
প্রেরণ কবিলেন। এইরূপে এডওয়ার্ডস্কট লণ্ডে শাস্তি স্থাপন করিয়। 

ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন । 

পাপের ধন অধিক দিন ভোগ হয় না। এড ওয়ার্ড জাতীয়-বিশ্বাস- 
ঘাতকতা উদ্দীপিত করিয়া স্কট্লগ্ডের বক্ষে যে রাজ্যসৌধ 
প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি লগ্নে প্রত্যাবৃত্ব হইতে ন। 

হইতেই বিশ্বাসঘাতকতার বিপ্রকর্ষণী শক্তি বলে সে প্রকাও সৌধেবু 
তলভেদ ঘটিল। বিশ্বাসঘাতক কিউমিন. এই মর্মে ক্রসের সঙ্গে 

সন্ধি-স্ুত্রে আবদ্ধ হইলেন যে ষর্দি তিনি তাহার সাহাব্যে স্কট লণ্ডের 
রাজমুকুট প্রাপ্ত হন, তাহ। হইলে তিনি যত পরিমাণ ভূমিসম্পত্তি 
চাহিবেন তাহাকে তাহাই দিতে হইবে। 

এবার সমস্ত স্কট লগ্ডবাসী এড ওয়াডের বিরুদ্ধে অত্যুখিত হই- 
লেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত হর্গ আবার স্কট গণের করতলস্থ হইল । কেবল 

ইটালি দুর্গ, ও লকৃমেবেন্ ও অন্যান্য সামান্য নগর এখনও ইংরাজ 

দিগের দখলে রহছিল। ১২৯৮/৯৯ সালে স্কটের! ক্রমাগত ইংরাজাধিকৃ 

দুর্গ মুকল আক্রমণ করিতে লাগিল। ১২৯৯ সালে পোপের সঙ্গে 

এড ওয়ার্ডের এক সন্ধি হর। €সই সন্ধির মর্্দাসারে এড ওয়ার্ড 
স্কটিশ সিংহাসনের অন্যতর প্রতিদ্ন্দী বেলিয়ল্কে পোপের হস্তে 

সমর্পণ করেন । | 
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ওয়ালেস্ স্কট্লপ্ডের অভিভাবকের পদ পরিত্যাগ করিলে কিউ- 

মিন্, লর্ড সোলিন্, ও সেপ্ট আগু-র বিসগৃল্যাম্ বার্টন এই তিন জনে 

স্কট লণ্তের রিজেণ্টের রাজপ্রতিধিপদে অভিষিক্ত হন।. রিজেপ্টের! 
একবাক্যে শত্রনির্যাতন-কার্য্যে ব্রতী হইলেন । তাহার! বিশেষ, 

অধ্যবসায়ের সহিত ই্রার্লিং ছূর্ অবরোধ করিঞ্জেন। এডওয়ার্ড এই 

সংবাদে ভীত হইয়! সামস্তবর্গকে সটৈন্য তাহার সহিত স্কট্লগুাভিমুখে 
বাত্রা করিতে আদেশ দিলেন । কিন্তু সামত্তবর্গ অবিরাম রণে ক্লান্ত 

হইয়া এবার এড্ওয়ার্ডের নিকট বিবিধ ওজর আপত্তি করিয়া যাইতে 
'নিচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ড নিবৃত্ত হইবার লোক 

নহেন। তিনি স্বকীয় সৈনা লইয়াই ষ্টার্লিং ছুর্গ অভিমুখে যাত্রা করি- 

লেন। তিনি স্কটলত্ডে পৌছিয়] দেখিলেন যে স্কটের! তাহাকে গ্রহণ 
করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে--দেখিলেন স্কটিদ্ সৈন্যসংখ্যা এবার তাহার 

সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা ন্যুন নহে-_দেখিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করাই 
সুবিবেচনার কার্য মনে করিলেন । ই্রালি€ ছুর্গবাঁসিগণকে সুতরাং 

অগত্যা লর্ড সোলিসের হন্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল । স্কটিস্ 
রিজেণ্টগণ সার উইলিয়ম ওলিফ্যাণ্টকে ্টার্লি* দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত 

করিলেন । 

কিউমিন্ এই সময় নিজের পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিন্ত আরম্ত 
করিল্লেন। অতুল সম্পত্তি ও অসীম অধিকারে, ততকালে স্কটিশ্ 

সামস্তবর্গের মধ্যে তীহার দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। তিনি এই 

সময়ে তাহার সম্পত্তির অনুরূপ দানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন । 

তাহার দানশীলতায় প্রজাসাধারণ তাহার প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত 

হইয়া! উঠিল । বিশেষতঃ রিজেপ্টের!, ভাহাদিগের উপর ন্যস্ত 

বিশ্বাসের অপব্যবহার করিলে ওয়ালেস্ স্বদেশে প্রত্যাবৃন্ত হইতে 
প্রস্তুত আছেন, এই সংবাদ শ্রবণাবধি বিশেষ সতর্কতার সহিত 

কার্ধ্য করিতে লাগিলেন । কিউমিন্ নিজ সন্ধ্যবহারে প্রজা-সাধা- 

রণের সবিশেষ প্রীতিভাজন হইয়! উঠিলেন । ওয়ালেসের প্ররো- 
চনায় ফরাসিরাজ্জ ফিলিপ. ফ্রান্দ হইতে স্কট-ল্তে বিবিধ শস্য ও মদ 
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পাঠাইতে লাগিলেন । কিউমিন্ অর্দমূল্যে সেই সকল ত্রব্য প্রজা- 
দ্রিগের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রজার! তাহাকে “গুড 

স্কটিশম্যান'-_-সাধু স্কটিশম্যান্* নামে অভিহিত করিল। 
এদিকে এড ওয়ার্ড স্বর্দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সামস্তবর্গের সমস্ত 

আপত্তি মিটাইয়া ১৩০০ সালের ১লা জুলাই মহতী সেন। সহ 
আবার স্কট লণ্ড আক্রমণ করিলেন। সপ্তাধিক অশীতি জন সামন্ত 
এবার আপন আপন সৈন্য লইয়া এড.ওয়ার্ডের পতাকামূলে আসিয়। 
দাড়াইলেন। সমস্ত স্কট লণ্ডের পূর্ণ ও শেষ জয় এবারকার অভি- 

যানের লক্ষ্য। সেই সামস্তবর্শের মধ্যে ব্রিটেনের নাইট গণ, 

লোরেন্, স্কটিশরাজ বেলিয়লের ভ্রাতা আলেক্জাণগ্ডার বেলিয়ল, 
প্যাটি ক, সপুত্র আরল, ডন্বার, দার নাইমন্ ফেজার, গ্রেহামের, 

হেন্রী, এবং রিচার্ড সিউস্লার্ড প্রধান। এই মহতী সেন! চারিভাগে 
বিভক্ত হইল । প্রথমভাগ লিঙ্কলনের আরলের, দ্বিতীয়ভাগ শুয়া- 

রেনের আরল্. জনের, তৃতীয়ভাগ স্বয়ং এডওয়ার্ডের, ও চতুর্থ 
ভাগ যুবরাজ এড ওয়ার্ডের অধিনায়কতায় অভিষানার্থ নির্গত হইল। 

একজন রণকুশল সৈনিক পুরুষ-__সেণ্ট জনের জন্--সপ্তদ্শমাত্রবয়াঃ 

যুবরাজ এডওয়ার্ডের সাহায্যে নিযুক্ত হইলেন । 

এই মহতী সেন লইয়া এডওয়ার্ড প্রসিদ্ধ গিরিছুর্ণ কেয়া- 

লগভেরকের অবরোধ-কার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালস্থুলভ 

বিবিধ সামরিক যন্ত্র লইয়া এড ওয়ার্ড ছুর্থভেদ করিবার চেষ্টা করি- 

লেন, কিন্তূ.কিছুতেই ক্কৃতকার্ধ্য হুইতে পারিলেন না। বার বার 

তাহার আক্রমণকারী সৈন্যেরা বলে দুর্থ অধিকার করিবার চেষ্টা 

করিতে লাগিল, কিন্ত প্রতিবারই প্রত্যাহত হুইতে লাগিল) এই- 
রূপে বছদিন কাটিয়। গেল, তথাপি ছুর্গ অধিক্কত হইল না। ছৃর্গ- 

বাসীরাও ক্রমিক প্রত্যাক্রমণে ক্লান্ত হইয়! প্রস্তাব করিলেন যে যদ্দি 

তাহাদিগকে অক্ষত শরীরে ছুর্থ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেওয়া 

হয়, তাহ হইলে তাহার1 এড ওয়ার্ডকে ছুর্গ অর্পণ করিয়া চলিয়া 
যাইতে প্রস্তত আছেন। এড ওয়ার্ডকে অগত্য। এই প্রস্তাবে সম্মত 
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হইতে হইল । ছুর্গবাসীর। রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়! ছুর্গ হইতে বহির্গত 
হইয়া এড ওয়ার্ডের শিবিরের সম্মুখ দিয়। চলিয়া! গেলেন । এড ওয়ার্ড 

দেখিয়! বিশ্মিত হইলেন যে বাইট. জনমাত্র বীর পুরুষ এতদিন 

তীহার অগণ্য সৈন্যের সমস্ত চেষ্ট1? বিফল করিয়। ছুর্গ রক্ষা করিয়। 
আসিতেছিলেন। কোন কোন ইতিছাস-লেখক বলেন, যে এড- 

ওয়ার্ড তাহার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া উক্ত বীরদলের অনেকগুলিকে 

ফাসি দ্রিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এড ওয়ার্ড হুর্গ অধিকার 

করিয়। ছিয়ারফোর্ডের আরলকে ছুর্ঠীধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া, সসৈন্ত 

উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 

এদিকে স্কটিশ. কমিশনেরা ফরানিরাজ ফিলিপের নিকট সাহায্য 

না পাইয়। রোমনগরীতে গমন করিলেন । তাহাদের ছুঃখকাহিনী 

শুনিয়া পোপ এড ওয়াডকে স্কট লগ্ডের স্বাধীনতাঁহরণের চেষ্টা হইতে 
অতঃপর বিরত হইতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিলেন। এড: 
ওয়ার্ড এরূপ অন্ুশীসনলিপি পাইয়] প্রথমে ক্রোধে অধীর হইলেন, 
কিস্ত অবিলম্বে ই শান্ত হইয়া পেশপ্কে এই মর্থ্ে পত্র লিখিলেন যে 
তিনি তাহার পত্র পালেমেণ্টের সম্মুখে অর্পণ করিবেন । পত্র পাঠা- 
ইয়। অবিলম্বেই তিনি লিউ.কলনে একটা পালেমেন্ট আহ্বান করি- 
লেন। এই সভায় একশত চারিজন ব্যারন্ উপস্থিত হন। সকলে 

স্বাক্ষর করিয়! এই মর্মে পোপের নিকট পত্র লেখ! হইল যে স্কট লণ্ড 
বছদ্দিন হইতে ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে, 

স্থৃতরাং ইংলও এতদিনের প্রভূ ছাড়িয়। দিতে প্রস্তত নহে। পত্র 

প্রেরণ করিয়া এড ওয়ার্ড মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সমস্ত স্কট লগু'মালোড়ন 

করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে স্কটিশ, সৈন্যদলের সঙ্গে 
তাহার সৈন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অসংখ্য 

ভুগ ক্রমে ক্রমে তাহার করতলস্থ হইতে লাগিল । 

এদিকে আরল, ওয়ারেনের সৈন্য্লও ইর.ভিঙ্ পর্য্যস্ত অগ্রসর 

হইল। তথায় রিজেণ্টগণের সঙ্গে ওয়ারেনের ঘোরতর সংগ্রাম 

বাধিল। স্কটিশ,সৈন্য সংখ্যায় অতি অল্প ছিল, সুতরাং বারবার 
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ইংরাজ সৈন্যগণ কর্তৃক' আক্রান্ত হইয়! ছত্রভঙ্গ হইয়া! পলায়ন 

করিল। অন্য দ্বিকে যুবরাজের সৈন্যদল ক্লাইডেস্ডেল, বথ.. 
ওয়েল ছুর্গ ও লেস্মাহাগো আবে ভন্মীভূত করিল। পূর্ষ্বোক্ত 

ছুগণত্যয়ে ও শেষোক্ত: আবেতে অনেকস্কট, আতশ্রয়গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; তীহার+ এই অগ্নিকাণ্ডে সকলেই ভন্মীভৃত হইয়। 
গেলেন। ৃ 

এড ওয়া সমস্ত দক্ষিণ স্কট লগুকে চিরস্থায়িরূপে ইংলঙ্র 
রাজসিংহাঁসনের অধীন করিতে কৃতসন্কল্প হইলেন । তিনি জীর্ণ ছুগ- 

গুলির জীর্ণসংস্কার আরম্ভ করিলেন, এবং সমস্ত ছুর্গগুলিকে প্রাকার 

পরিখাদি দ্বার! সুসংরক্ষিত করিতে লাগিলেন । এই সকল কার্যের 

জন্য তাহাকে ইংলণ্ড হইতে অসংখ্য মঞ্জুর আনিতে হইয়াছিল, 

স্বদেশানুরাগোন্দীপ্ত স্কটিশ. ভূমিতে তিনি একজনও মজুর পান নাই 

ধন্য স্কট লণ্ড ! ধন্য তোমার স্বদেশান্থরাগ ! এডওয়ার্ড শুদ্ধ' যে 

মজুর পান নাই এরূপ নতে--তাহার অগণ্য সৈন্যের আহার-সামগ্রী 
পধ্যস্ত তাহাকে ইংলগ্ড হইতে আনাইতে হইয়াছিল-কারণ স্কটেরা 

ইংরাজ সৈন্য যাহাতে খাদ্যসামগ্রী পাইতে না পারে তজ্জন্য 

বাজার বন্ধ করিয়াছিল, এবং যাহাতে শিল্পজাত কোন সামগ্রী 

পাইতে ন। পারে তজ্জন্য সমস্ত কল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ধন্য 

স্বদেশানুরাগ ! ধন্য জাতিপ্রেম ! 

আধুনিক সময়ে ইংরাজেরা আফগান্স্থান জয় করিয়া যেরূপ 

বিব্রত হইয়াছিলেন, এড ওয়ার্ড দক্ষিণ স্কট লও জয় করিয়াও সেইরূপ 
সঙ্কটে পড়িলেন। অধিকৃত প্রদেশ সকল শাসনে রাখিতে যেরূপ 

ব্যয় পড়িতে লাগিল, তদস্থরূপ ফোন ফল ফলিল না। এদ্দিকে ফিলি- 

পও তাহাকে অন্ততঃ সাময়িক সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রস্তাব 

করিলেন। এডওয়ার্ডের দূত পারিস নগরে গিয়! এই সামগ্রিক সন্ধির 

নিয়মগুলি স্থির করিলেন। ভিনি ১৩০০ গ্রীষ্টার্ষের ৩ এ অক্টোবর 

ডম্ফাইজ নগরে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির মধ্যে স্কট- 
লণ্ডও অস্ততুক্ত হইল। এই সন্ধির নিয়মানুসারে হ্যানোমাছ হইতে 
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হুইট সন্ডে পর্যাস্ত ইংলগু স্কট লণ্ড ও ফান্সে শাস্তি বিরাজিত থাকিবে । 

কেহ কাহারও উপর কোন হস্টরক্ষেপ করিতে পারিবেন ন!। 

সাময়িক সদ্ধির কাল অতীত হুইবামাত্র এডওয়ার্ড স্কট লণ্ডের 

আক্রমণ পুনরারস্ত করিলেন। ইংরাজ সেনা লিঙ্লিথ গাউ পর্যস্ত 
অগ্রসর হইজ়1 শিবির সন্নিবেশ করিল । তথায় একটা্ছর্গ নির্াণ 
করিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে ফরাশিরাদ্গ 

ফিলিপের দরবারে স্থায়ী সদ্ধির নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইতেছিল। 

আরল. বিউকান্, স্কটলগ্ডের প্রিউয়ার্ট জেমস ও রিজেণ্ট সোলিন্ 

এবং ইন্জেলপ বাম্ডি অম্ফেভিল--এই কয়জন স্কটলগ্ডের প্রতি- 

নিধিস্বূপ পারিসে উপস্থিত ছিলেন । এডওয়ার্ড ও ফিলিপ দুই 

জনেই শান্তির জন্য নিতান্ত উৎ্স্থক ছিলেন। এড ওয়ার্ডের মনে 

মনে লক্ষ্য ছিল যে কিলিপের সঙ্গে বিরোধ মিটিলেই তিনি স্কট লণ্ডে 

সব্ধভোমুখী প্রভৃত্ত1! সংস্থাপন করিবেন । এদিকে ফিলিপ্ও সমরের 
ব্যয়ভারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্ত ফিলিপ, স্কট লওকে 
ছাড়িয়া সন্ধি করিতে প্রস্তত ছিলেন না। এড ওয়ার্ডও তাহাতে 

কিছুতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদান্ুবাদের পর একটা রফা 

হইল । এডওয়ার্ড আশ্রিত ফেমিংসদ্িগকে পরিত্যাগ করিলেন 3 

এবং ফিলিপও আশ্রিত ক্ষটগণকে এড ওয়াঁডের রূপার উপর অর্পণ 
করিলেন। ইংলগ্ডের বাণিজ্যের ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইলেও, এড - 

ওয়ার্ড দর্দমনীয় রাজ্য-পিপাসায় অন্ধ হইয়া! ইহাতে সম্মত হইলেন। 
এই সন্ধির নাম আমিন্সের সন্ধি *। 

ইত্যবসরে সার দাইমন্ ফেজার এডওয়া্ডে'র পতাকা.পরিত্যাগ 
পূর্বক জাতীয় পতাকামূলে আসিয়া দ্ড়াইলেন। তিনি অতি 
প্রতিভাশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন । তাহার আগমনে জাতীয় 

দলের সবিশেষ বলোপচয় হইল। এদিকে গ্লাসগোর বিস্প এড. 
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ওয়ার্ডের অধীনত স্বীকার করিলেন । কিন্তু ফেজারের অগ্মমনে এই 

ক্ষতি পূরণ হইয়াও লাভের অংশ অধিক হইল। 

১৩০২ শ্রীষ্টাব্ধের ৩* এ নবেশ্বর ডম্ফ্রায়ারের সন্ধির দিন অতীত 

হয়। সেই দিনই জন্ ডি [সিশ্রেভের অধিনায়কতায় বিশ সহস্র 

ইংরাজ সৈন্য স্কটলগ্াভিমুখে প্রেব্বিত হয় । এই মহতীয সেনা! রস্- 

লিন নগরের অদূরে গিয়া! শিবির সন্গিবেশ করিল। তথায় গিয়] 

ইংরাঁজ সেন! তিনভাগে বিভক্ত হইয়া! তিন পথে উত্তরাভিমুখিনী 
তইল। এই সংবাদ পাইবামাত্র গবর্ণর জনন কিউমিন্, ও সাইমন্ 

ফেজার ঢুইজনে অষ্ট সহস্র সৈন্ত লইয়া ১৩*৩ থৃষ্টার্ষের ২৪এ ফেব্রু- 

য়ারি গরুভ্যাষে সহসা প্রথম সেনাবিভাগের উপর আসিয়া আব্রমণ 

করিলেন । ইংরাজেরা এরূপ হঠাক্রমণের জনা প্রস্তত ছিলেন 

না, সুতরাং সমস্ত ইংরাঁজ সেনা ভয়চকিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়! 

পলায়ন করিল ॥। একে একে খ্কটের। তিন সেনাবিভাগকে অতর্কিত- 

ভাবে আক্রমণ করিয়া তিন সেনাবিভাগকেই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত 
করিলেন। তাহাদিগের অদ্ভুত বীরত্বের কাচ্ছিনী সমস্ত ইউরোপে 

পরিব্যাপ্ত হইল। সার জন্ ডি সিগ্রেত, পুত্র ও ভ্রাতার সহিত স্ব স্ব 
'শধ্যায় শায়িত ছিলেন । পরাজয়ের পর সৈৈম্গণের কোলাহলে 

তাহাদিগের নিত্রীভঙ্গ হইল । নিদ্রাভঙ্গের পর -উঠিয়। দেখিলেন 
াহাঁরা বিজক্বী স্কট গণের হন্তে বন্দী । জার্ টমাস, নেভিলও এড্- 

ওয়ার্ডের কোষাধ্যক্ষ সার রালফ ডি কফাঁরার এবং ১৬ জন নাইটও 

বন্দী হইলে ন। 

অন্কুলিষাত্রে গণনীয় কতিপয় মাত্র স্কটের হস্তে স্বিগ্রেভের ন্যায় 

সেনাপতির অধিনায়কত্বে মহতী ইংরাত্র সেনার পরাজয়ে এড ওয়ার্ড 
ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ইউরোপে তাহার সৈম্তের 

প্রতিপত্তি কমিয়! ওয়ার তিনি সবিশেষ ভীত হইলেন । বিলুপ্ত- 
প্রায় সামরিক যশের পুনরুদ্ধার কামনায় এডওয়ার্ড শেষ চেষ্টা! 

করিতে কৃতনক্কল্প ছইলেন । ক্বটলগ্ডের জন্ত যে লীহ-শৃঙ্খল প্রস্তৃত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন এড ওয়ার্ড এবার যে কোন প্রকারে স্কট লণ্তের 
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পায়ে তাহ! পরাইয়া দিবেন বলিয়! প্রতিজ্ঞা হইলেন। এই 

দন্ত তিনি স্বদেশে বিদেশে ষে যেখানে ছিল বমস্ত সৈস্ত ও সামস্ত- 
বর্ণকে নিজ পভাকামূলে আসিয়া! ধাড়াইতে আদেশ করিলেন। 

অসংখ্য রণতরি খাদ্য দ্রব্যে ও বন্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ হইয়। জলপথে 

স্বটলগ্ডাভিমুখে ধাবিত হইল । তিনি স্বয়ং সেই মহতী সেন! লইয়! 
স্থলপথে উত্তরাতিমুখী হইলেন । 

এদিকে ফিলিপের বিশ্বাসঘাতকত। এই সময়ে চরম সীম। লাভ 

করিল। তিনি,স্কটিশ কমিশনরগণকে এই মুমুবু সময়ে আবদ্ধ 

করিয়। রাখিলেন। এড ওয়ার্ডকে স্কটলগ্ডের সহিত ম্বতন্ত্র সন্ধিস্ত্রে 
আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্ট। করিতেছেন এই স্তোভ-বাক্যে কৌশলে 

তাহার্দগকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। তাদৃশ বীরবৃন্দের 

তৎকালে স্বদেশে অবস্থিভি একান্ত প্রয়োজনীয় হুইয়। ঈাড়াইয়াছিল। 
তথাপি ফিলিপ কিছুতেই তাহাদিগকে আসিতে দ্রিলেন না । এই- 
রূপে তিনি প্রকারাস্তরে এড ওয়ার্ডের সহ্বায়ত। করিতে লাগিলেন। 

এডওয়াডের আগযনবার্তা স্কটলগ্ডের সর্ধতঃ প্রস্থত হইতে ন1 

হইতেই অর্ধ-ছৃদয় সন্তাস্ত স্কটগণ অগ্রবর্তী হুইয়৷ আসিয়া এড ওয়া- 
ভের নিকট ক্ষম। ভিক্ষা করিলেন। কাপুরুষ জাতীয়-বিশ্বাঘঘাতক 

সার্জন্ মণ্টীথ দেই সকল সামস্তবর্গের অগ্রণী। তিনি এই 

বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার-স্বরূপ সমস্ত লেনকৃস্ প্রদেশের অধিপতিত্ব 

প্রাপ্ত হইলেন; এবং তাহার পুর্ব পদেও (ভম্বার্টনের গবর্ণরত্ব) 

থাকিতে অনুমতি পাইলেন । 

গর্চদশ অধ্যায় | 

ওয়ালেসের সন্বটাবস্থা 

যখন এডওয়ার্ড অগণ্য সৈন্য লইয়া তৃতীয় বার স্কট লণ্ড আক্র- 
মণ করিলেন, তখন ভীত ও চকিত স্কট লগ্ড ওয়ালেসকে এই ভীষণ 



সিটি আগমন ভিক্ষা । ১৩১ 

বিপদ সাগরের একমাত্র কাগ্ারী বলিয়! স্মরণ করিলেন। সমস্ত 

স্বটলগুবাসী একবাক্যে তীহাকে স্কট লণ্ডের শূন্য সিংহাসনে বসাই- 

বেনস্থির করিলেন। এই সম্কল্প করিয়। তাহার! ওয়ালেস্কে সম্মত 

করিবার জন্ত ফরাসিরাজ ফিলিপের নিকট দু'ত প্রেরণ করিলেন। 

কিন্ত ফিলিপ্ ওয়ালেসের সহিত বিশ্লিষ্ট হইতে অনিচ্ছুক থাকায় এ 
ংবাদ ওয়ালেস্্কে জানিতেও দিলেন না। 

এদ্দিকে ফরাসিভূমিতে ওয়ালেসের অবস্থিতি মিতাস্ত অন্ুখকর 

বোধ হইতে লাগিল । ফরাসিরাজ গাইন্ প্রদেশ ্তাঙ্গাকে সমর্পণ 

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রদ্দেশকে শাসনে আনিতে ত্াহাব 
অনেক শারীরিক ও মানসিক শ্রম ব্যয়িত করিতে হইয়াছিল। ইংরা- 
জের! এখনও বোদ্দো! নগর অধিকার করিয়া! ছিলেন। আরল্ষ্টর 

সেই ছুর্গের অধিনায়কত্ব-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ওয়ালেস, ক্রুমা- 

গত দুই মাস সেই হুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন-_কিন্তবু ছুর্গবাসী 

সমুদ্রপথে খাদ্য-সামগ্রী ও যুদ্ধের উপকরণ-সামগ্রী পাইতে থাকায় 
তাহার সমস্ত চেষ্ট বিফল হইতে লাগিল। অবশেষে ভিউক্ অব 
অর্লিন্সের উপদেশান্ুসারে ওয়ালেস, দুর্গীবরোধ হুইতৈ নিবৃত্ত 
হইয়। পারীনগরাভিমুখে যাত্রী করিলেন। ফিলিপ মহা সমাদরে 

তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেস স্কাইনন্ প্রদেশে বাঁদ করিতে 
লাগিলেন। একজন নাইট. সেই প্রদেশের প্রকৃত অধিকারী 

ছিলেন। তিনি পিতৃ-পিতামহিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া ওয়া- 
লেসের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের জন্য কৃত-সন্কল্প হন। ধ্মনেক দিন 

হইতে তিনি এই সঙ্কল্প সাধনের চেষ্টায় ছিলেন, অনেক দিন পরে 
আজ তাহার সেই স্থবিধ! ঘটিল। একদিন ওয়ালেস, কতিপয় মাত্র 
সহচর মভিব্যাহারে ভ্রমণে নিগত হইয়াছিলেন। তাহাদের সঙ্গে 

কেবল তরবারি ও ছুরিকামাত্র ছিল। নাইট. বহুতর লোকজন সহ 
জঙ্গলে লুঙ্কায়িত থাকির! ওয়ালেসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে- 

ছিলেন। ওয়ালেস. আপিবামাত্র নাইট, সশস্ত্র পুরুষগণ সমভি- 

ব্যাহারে তাহার সন্দুখী হইলেন। ওয়ালেস, তীত হুইবার নহেন, 
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সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ অসি নিফেোশিত করিয়া একাধাঁতে 

নাইটের দেহকে দ্বিধা-বিভক্ত করিলেন । নাইটের মৃত্যুতেও যুদ্ধ 

নিবৃত্ত হইল না। কারণ তদীয় ভ্রাত। । সৈন্যনহ ওয়ালেসের সঙ্গে 

ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হইলেন । ৰ 

কিন্ত সিংহের নিকট তমেষশাবকের বিক্রম কতক্ষণ রহে ? অচির- 

কালের মধ্যে ওয়ালেস্ ও তাহার বীর সহচরবৃন্দের খড়গাঘাতে 

নাইটের ভ্রাতা ও তাহার ক্ষুত্র সেনাদল সমন-সদনে প্রেরিত হুই- 

লেন। কেবল সপ্তজনমাত্র সৈন্ত প্রাণ লইরা। পলায়ন করিতে সক্ষম 

হইয়াছিল। ওয়ালেসের দহচরবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আহত হইয়া- 

ছিলেন, কিন্তু একজনও হুত হন নাই । ফরাশিরাজ ওয়ালেসের প্রতি 
এই আক্রমণের সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত ছুঃখিত হইলেন, এবং 

ওয়েলেনকে নিজ পরিবার মধ্যে থাকিতে নিতান্ত অনুরোধ করি- 

লেন। বলিলেন থে তাহা। হইলে কেহ তাহার কেশম্পশও করিতে 

পারিবে না । রাজ! ওয়ালেস্্কে' অত্যন্ত ভাল বানিতেন, এবং 

ওয়ালেন্কে এইরূপ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতত চেষ্ট। 

করিতেন । তথাপি ওয়ালেস কে প্রার মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিপদে 

পড়িতে হইত । 

মৃত নাইট. ও নাইট.ভ্রাতার ছুই তি ভ্রাতা প্রতিহিংস! 

লইবার হন্য কৌশলে মিথ করিয়া রাজাকে জানাইল যে ওরালেদ্ 

সিংহের দহিত যুদ্ধ করিয়া! নিঞ্জ পরাক্রম প্রদর্শন করিবার জন্য 

নিভান্ত ইচ্ছুক । ফরাশিরাজ তাহাদিগের ছুরভিসন্ধি বুবিতে ন! 

পারিয়। তাহাতে অন্থমোদদন করেন । উক্ত জ্বাতি ভাতৃঘ্বয়ের অভি- 

প্রায় ষে ওয়ালেসের ধ্বংস সাধন, তাহ তাহার মনে একবারও 

উদ্দিত হয় নাই। এই জন্য তিনি এই বীরক্রীড়ার জন্য সমস্ত 

আয়োজন করিতে আদেশ দেন। নির্দিষ্ট দ্রিবসে রাজ! সভাসঘর্ 

অমভিব্যাহারে রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত হইলেন? বীরচুড়ামণি ওয়ালেস 

অকুতোভয়ে রঙ্গস্থলে আল্লিয়। উপস্থিত হইূলন। প্রাণের জন্য 

তিনি কখন ভাবেন নাই। তবে তাহার ম্বনে এই ক্ষোভ উপস্থিত, 



এড ই আবার স্কট্লগড আক্রমণ । ১৩৩ 

হইয়াছিল যে ফরাশিরাজ তাহার মৃত্যু ব্যাপারে কিরপে অনুমোদন 

করিলেন । তিনিজানিতেন না যে ফরাশিরাজ প্রতারিত হইয়া- 

ছেন। সকলেই তাকে কঞ্চক-রক্ষিত হইয়া কাঠরার ভিতর 

প্রবেশ করিতে অনুরোধ করি!লন। তিনি অভিমানভরে বলিলেন 

যে ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন । এই বলিয়া সেই নৃসিংহমূর্ডি 
অসি হস্তে কাঠগড়।'র ভিতর প্রবেশ করিলেন । অমনি কাঠগড়ার 

দ্বার ব্ধ হইল । অমনি সেই সিংহ প্রচণ্ডবেগে তাহাকে আক্রমণ 

রিল কিন্ত বিক্রম-কেশরী ওয়ালেস্ কিছুতেই ভীত হইবার 

নছেন ॥ তিনি সিংহের কেশর ধরিয়। এরূপ প্রচগ্ডবেগে তদীয় 

দেহোপরি তাহার খড়গ প্রশ্মোগ করিলেন খে মুহূর্তমধ্যে সিংহদেহ 

দ্বিধা বিখণ্ডিত হইল ॥ 

এতক্ষণে ওয়ালেসের অভিমাঁনবন্ধি জালামরী হইয়া) উঠিল । 

তিনি রাজার দ্দিকে নিজ আরক্ত নয়নদ্য় ফিরাইয়া বলিলেন-_- 

“মহারাজ ! আশ্রিত স্কট্কে এইবধপে মারাই কি আপনার অভি- 

প্রায়? আপনার অন্তরের কি এইই গুঢ় অভিপ্রায়? যর্দিক্ঞাহাই হয় 

আমন্ি তাহাতে ভীত নহি । আপনার পশুশালায় যত পঞ্তরাজ আছে 

এক একটী করিরা সকল গুলিকে আনিতে আদেশ করুন, আমি 

এই করাল অনি প্রহারে তাহাদিগের প্রত্যেককে বি বিখগ্ডিত 

ক্রিব। বিখপ্তিত করিয়! আজ আমি আপনার গ্রিকট বিদায় 

লইব। এতদিন আপনি যে আমায় আশ্রয় দিয়াছিলেন তজ্জন্য 

চিরদিন আপনার নিকট কুভজ্ঞ রহিব। কিত্ত আর আমার এখানে 

থাকিবার প্রয়োজন নাই ॥ পগুগণের সহিত সংখাম করিবার জন্য 

ওয়ালেসের জম্ম নহে। স্কট লগ্ড অন্যাপি শক্রগণের অধীন রহি- 
প্লাছে। সেখানে ওয়ালেসের অসি শক্রমারণকাষ্যে নিয়োজিত 

হইবে । আঞ্জ আমি আপনার নিকট ও ফান্ষের নিকট জন্মের 
মত বিদায় লইব* .এই বলিয়া ওয়ালেস্ নিস্তন্ধ হইলেন। তাহার 

আরক্ত নরনঘ্বয় হইতে অগ্নি উদশগীরিত হইতে লাগিল। সকলে 

নির্বাক ও ত্যবন্ধ হুইয়! র্লহিল। 

১২ 
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ফরাশিরাজ ইহার গৃঢ় রহদ্য উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়! ওয়ালেস্কে 

সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার মুখে শুনিয়। সেই ছুই 

পাপিষ্ঠের ছুরভিন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি সবিশেষ পীড়া- 

পীড়ি করাত্ম তাহার আপনাদিগের ঠোষ স্বীকার করিল। ফরাশি- 

রাজ তত্ক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রাণদত্ডের আদেশ করিলেন, এবং ওয়া- 

লেসের গাত্র স্পর্শ আর কেহ করিতে ন। পারে তজ্জন্ত বিশেষ সাব- 

ধাঁন হইলেন । কিন্তু ওয়ালেসের মন আর ফরাশিক্ষেত্রে স্তুস্থির 
হইল না। ন্বর্গাদপি গরীন্মসী ষেই জন্মভূমি আজ তাহার মনে 
পড়িল। এতদিন তিনি যেন নিদ্রাভিভূত ছিলেন। এতদ্দিন অভি- 

মান তাহার প্রগাঢ় শ্বদেশাস্রাগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। 

এতদিনে আবার তাহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন ফজ্র'ন্সের 

জন্ত তিনি প্রাণ বিসর্ভ্বনেও প্রস্তত ছিলেন, তথাশি ফান্স্ তাহাকে 

আপনার বলিয়া লইল না। এই জন্ত তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে 

পারিয়া আবার জন্মভূমির জন্ত জীবন উৎসর্গ করিতে কৃত-সঙ্কলপ হই- 

লেন। জন্মভূমি শক্রচরণদলিত হইতেছে_ এই কথা ম্মরণ হয়া 
আবার তীহার হৃদয় দ্ধ হইতে লাগিল। এবার জননীর উদ্ধার 

সাধন ব1 শরীর পাতন করিবেন স্থির করিলেন। এইবার তাহার 

শেষ শবলাধন1--শেষ আত্মবলি। 

ফরাশিরাজ ফিলিপ্ যখন দেখিলেন থে ওয়ালেস্ স্বদেশে ফিরিয়া 
যাইতে ক্ৃতসন্কল্প হইয়াছেন, তখন তিনি ওয়ালেস্কে স্বদেশে পাঠা- 

ইর়1 দিবার জন্ক যে সকল অস্থরোধ-পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাকে 
সে সমস্ত পত্র দেখাইলেন । ওয়ালেস্ আর থাকিতে পারিলেন না। 

হ্দেশ্ আবার তাহার সেব। গ্রহণে ব্যাকুল হইয়াছেন শুনিয়া, আবার 

তাহার চিত্বশলাকা উত্তরাভিমুখিনী হুইল। তিনি রাজার নিকট 

বিধায় লই! একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু লঙউভিল্ সমভিব্যাহারে স্কট- 
লগুাভিমৃখে যাত্রী! কষক্ধিলেন। তীঁহারা শ্ইস, বন্দরে জাহাজে চড়ি- 
লেন ঠএধং আরল, মাইথ, ধদারে গিয়া! অবতরণ করিবেন | ওয়া- 
লেস. ফলুকার্ক সমরের পর ১২৯৮ স্্্টাব্বের শেষে স্কট লণ্ড পরিত্যাগ 
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করেন; ফান্সে কিঝিদিষিক ছুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়! 

১৩০১ থুষ্টাবধে শ্বদ্েশে ফিরিয়া আইলেন। ফরাশিরাঁজ- ফিলিপ, 
তাহার বিরহে.নিরতিশয় কাতর হয়েন। তিনি ওয়ালেস্্কে অস্ত- 

রের সহিত ভাল বাসিতেন, এই জন্য স্কট লণ্ড হইতে পুনঃ পুনঃ অস্থু- 
রোধপত্র পাইয়া তাহাকে পাঠাইতে চাঁন নাই, এবং জানিতে 
পারিলে ওয়ালেস, পাছে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। শ্বদেশে প্রত্যা- 

বর্ভন করেন--এই জন্য সেই সমস্ত অন্থরোধ-পত্র তাহার নিক্ধট 
হইতে গোপন করিয়। রাখেন। কিন্ত বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন 
করিতে পারে ? মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য ওয়ালেসের আত্মবলি 

প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই আজ ওয়ালেস প্রিয়্বন্ধু ফিন্বিপের 
আগ্রহাঁতিশয় উল্লজ্ঘন করিয়াও স্ব্দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

“নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ?" নিয়তির গতি কে রোধ করে? 

আরন্মাউথে নামিয়। ওয়ালেদ, এল.কো। নগরা ভিমুখে যাঁরা 
করিলেন। তথায় তাহার ভ্ঞাতিত্রাতা ক্রফোর্ডের গোল্ীবাড়ীতে 
গিয়া তিনি লুকায়িত ভাবে রহিলেন। গোলাবাড়ী এক্বগ অট! 

ছিল যে কেহই তাহার আগমনবার্তা জানিতে পারে নাই কেবল 
একটামাত্র ছিন্র ছিল-_£সই ছিন্ত্র দিয়! নদীতে যাওয়া! ফ্টুইত, এবং 

সেই ছিদ্র দরিয়া তাহাদ্িগের জন্য খাদ্য-সামগ্রী প্রেরি হইত। 
ওয়ালেস ও লঙভিল. এইরূপে সেই গুপ্াবাসে ৪। ধর্নফিন যাপন 

করিলেন। €সণ্ট. জনষ্টন্ হইতে ক্রুফোর্ড অতিরিক্ত খাঁদ্য-সামগ্রী 

আবিতেন। ইংরজিরা দেখিল থে তিনি নিঙ্গের আবশ্বীকের অতি 

রিক্ত দ্রব্য-সামশ্রী লইয়! যাইতেছেন ! দেখিয়া! তাহার! সন্দিহান 

হইল, এবং তাহাকে কারাগারে প্রক্ষিপ্ত করিল। অবশেষে ওয়া- 
লেস. আসিয়াছেন এই সংবাদু পাইয়া তাহার গপ্তিস্থান্ন নির্ধারণ 
করিবার জন্ত ক্রফোর্ডকে ছাড়িঘ্বা দিলেন।, যে পথে ক্রুফোর্ড. 

গেলেন, ইংরান্ম সেনাপতি বট লার আট শত টসন্ত লইয়া যেই পথে 
তাহার অনুসরণ করিলেন। অস্থসরণকারী ইংরান্গ বৈন্তের আগ- 
মনে ওয়ালেস'ক্রফোর্ডের উপর নিতাস্ত বিরক্ত হুইচলন-_বলিলেন 
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তুমি ইংরাজদিগের হস্তে আমাদিগকে ' সমর্পণ করিয়] জ্ঞাতি-শক্রত। 

সাধিলে ! কিন্তু ক্রফোর্ড আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে জানা- 

ইয়! তাহাকে শান্ত করিলেন, এবং তা দিগকে অন্যস্থানে পলায়ন 

করিতে অন্থরোধ করলেন। কিন্ত ওয়ালেস পলাইতে অন্বীকৃত 

হইলেন। তিনিও ক্রফোর্ড শুদ্ধ বিশ জন মাত্র সহচর লইয়া! সেই 

প্রকাণ্ড ইংরাজ দেনার সন্মুরখীন হইতে কৃত-সঙ্কপ্ল হইলেন। 

ওয়ালেস্ ছন্দধুদ্ধে আজ বট.লারের সঙ্গে বীর্যযপরীক্ষা। করিবেন সন্ধল্প 

করিলেন-_কিন্তু কাপুরুষ বট লার তাহার সহিত দ্বশ্বযুদ্ধে ডাবতীর্ঘ 

তইতে সাহদী না হুইয়! সসৈন্য অসহায় ওয়ালেস্কে অভিমনুবধ 
করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার সস্কল্প বিফল হইল । কতি” 

পয় মাত্র স্কট. অতিমানুষ বীরত্বের নহ্ছিত সেই দারু-ছুর্ম রক্ষা করিতে 

লাস্বিলেন। দুগ ভেদ করিতে চেষ্টা কৃরায় পঞ্চদশ ইংরাজ-সৈনিক 
পুক্ষ নিহত হঈলেন। তখন বটলার আপন সৈন্যদলকে তিনভাগে 

বিভক্ত করিয়া! তিন দিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়। 

সহস! রণক্ষেত্র হইতে অপন্যত হইলেন । রণচতুর ওয়ালেস্ তাহার 

গৃঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! নিজের ক্ষুদ্র সেনাদলকেও তিন ভাগে 

বিভক্ত করিলেন। লঙ্ভিলের অধীনে ছয় জন, উইলিয়মের 
অরধীনেও সেই পরিমাণে টসন্য রাখিয়া, শ্বয়ং পাচ জন মাত্র সৈন্য 
লইয়। ছুর্গরক্ষায় নিযুক্ত হুইলেন। তিনি ছুর্গের যে দিক্ রক্ষা 

করিতেছিলেন, বট-লার স্বয়ং সটসন্য সেই দিকে অগ্রসর হইলেন । 
কিয়ত্কাল ঘোরতর রণে উভয় সৈন্যই অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইতে 

লাগিল-_কিস্ত মত্ত যাতক্ষের সছিত তরক্ষুদল কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে 

পায়ে? ইংয়াজ সেন? শক্রর অদ্ভুত বীরত্বে ভয়চকিত হইয়। 

রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে তারানাথ 
তারাগণ সহ গগনাসনে আতিয়া সমাসীন হইলেন একদিকে বট- 

লার সসৈন্য নিজ শিবিমধ্যে পান ভোজনাদিভে রত হইলেন । 

অন্য দিকে স্কটেরা গিরিনির্বরণীর দির্দল বারিমান্ পান করিয় 
আপনাদিগের দারু-ছুর্গে রজনী। যাপন করিকোন। 



ওয়ালেট্ের হত্তে বটলারের পতিন। ১৩৭ 
প্রধান ইংয়াজসেনাপাঁতি আরল্ইয়র্ক বট.লারকে বলিয়া পাঠাই- 

লেন ঘষে তিনি তাহার সাহায্যে শীত্রই গমন করিতেছেন--এবং 
তাহার ধাওয়! পর্য্যস্ত তিনি যেন নিজ ছুর্ম হইতে বহির্থত না হন। 

কিন্তু বট.লার শুয়্ালেদের অবরোধক হইবার জন্য এত ব্যস্ত হুইয়া- 
ছিলেন, যে দে উপদেশ মানিয়া! চলিতে পারিলেন না। তিনি 
ওয়ালেসের সহিত নির্জনে দেখা 'করিয়! ভাহাতক তাহার হস্ত ভিন্ন 

আর কাহারও হস্তে আত্মমমর্পণ করিতে নিষেধ কক্ধিলেম,_বলি- 
লেন, “আপনি আষার পিতা ও পিতামহকে বধ করিয়াছেন, এক্ষগে 

আমার এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিয়া সেই পাপের কথক্চিৎ 

প্রায়শ্চিত্ত ককন্। আপনাকে আমি এখনই আম্মসমর্পন করিতে 

বলিতেছি এক্সপ নহে__মাপনি যখন আত্মরক্ষায় অনমর্থ হইক়! 

আত্মসমর্পণ কর1 আবশ্যক মনে করিবেন, তখন ষেন স্কাম। ভিন্ন 

আর কাহারও হস্তে আত্মসমর্পণ না করেন--আমার এই জ্লাত্র অচু- 
রোধ” । ' ওয়ালেস্ কট.লারের এই নিষ্ঠঠর অভিপ্রায় শনি হাসিয়া 

উঠিলেন, এবং ধলিলেন বে--সমস্ত ইংলগ সমবেত হইয়? ঈ্লাধিলেও 

ক্ঠাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। . 

ওয়লেস্কে মন্ত্রের সাধন কিম্বা! শরীর পান, এই সনি 

দেখিয়া বটলার সমস্ত রজনী স্কট হূর্গ ঘিরিয়া হিলের 
প্রভাত হইল-_বিস্ত অন্ধক!র দূর হইল ঠা ভিসির 

বর্ডে কুজ ঝটিকা-জনিত তিমিরে জগভীতল আচ্ছন্ন হইল শ্লেই 

হ্ুঘোগে স্কটিশ বীরবৃন্দ দারুদুর্ব হইতে বহির্গত হইন্স| ইংরাঁজ 
শিবিরের উপর. আসিয়া পূড়িলেন। ইতরাজের1 .কিছুই দেখিতে 

পাইল না_-অথচ অলংখ্য.ইংরা নিহত হইল ফ্েন্গিতি বট 
লার ওয়ালেদের সুতীক্ষ 'তরবারির :ঘাদাতে.শমনসদূত্লে খ্রেরিত 
হইলেন । 'সেনাপতির সত্যে সমস্ত ইংরপররসেলা ভয়চ্রিত হইয়া. 
রখে'ভক দিয়া পল্লায়ন করিল। ক্ষটেরা.এই 'স্থুব্টেগে মেখ.ভেন্ 

অরণযতিসুখে প্রস্থান করিলেন ।. এখারে অপর্যাপ্ত. খারলামতী 
সংযোজিত হওয়ায় তাহাদিগের আর" কোন ফষ্ রহিল, ন1। এইখাকন 



১৬৮ ওয়ালেমের জীবনবৃষ্ত। 

ওয়ালেসের ব্ছুবর্গের কেহ কেহ আছিয়া! দলে তীহাঁদিগের সহিত 

মিলিত হইলেন । সেখানে এফ রজনী অতিবাছিত করিয়1 পেট য়“ 
দল বার্ধেম্ 'অরধ্যাতিমুখে যাত্তা করিলেন। তথায় আলিয়া তীচছার! 
প্রাণপগাজাপ্রাণ্ ক্ষোযার্ ক্ুখ্ভেনের সশ্হিত মিলিত হইলেন । এই 
মিলিত সেন! তথা হইতে আর্খোল্, এবং আক্ষোল, হইছে লোবরণে 

গম করিল? : পার্ধিমধ্যে ভীহাদিঙগের কষ্টের আর সীমা রহিষ নথ 

পদের দুইথায়ের অধিবাসিবৃন্দ ছুর্তিক্ষ-রাছিগ্রস্ত হইয়া বস্কালসার 
হইব পত়িযাছিল। নিরন্তর রণে কৃষি ব্যবসায়াদি সমস্ত/বন্ধ। 

কোপখানে খাঁদাযসামগ্রীর সংগ্রহ নাই। ক্েত্রদকল শসাশুন্য; 
দোকীনপসার, হাটবানার মমত্ত বদ্ধ । দেশের এই শোচনীয় আবস্থ। 

দেখিয়া ওয়ালেদের হদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ 

হার "আন ধৈর্য্য রছিণ ন। অনশনে ভাছ'দিগকে মৃভপ্রা 

দেখিয়া! তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়! বলিলেন ;--ল্রাছতৃন্দ ! আমিই 

তোমাদিগের এই সুঃখের কাঁরণ। অনুমতি কর দামি একবার 

আলি--ধদি ভোমষাদিগের কষ্ট নিবারণ করিতে পারি ভালই, নতুবা! 

তোমাদিগকে আর একপে আবদ্ধ রাখিব না,বলিক়া তার 

প্রঙ্যাগমন পর্থান্ত তাহাদিগকে তথায় ৮০ করিতে অনুরোধ 

করিত ভিনি আন্তর্থান করিলেন । 

ওয়ালেস্ পর্বতের কধিত্াযক! প্রদেশ ৪ করিয়া একটা 
ক্ষেত্রে আসি] ক্নবনতীর্গ হইলেন । তাহার হদক্ের যাতনার সীম। 
ছিল না। সিনি'ক্লান্ত হইয়া? এক তরুমূগে বসি] ব্বরভলে কপোল 

বিন্যন্ত করিয়া কত 'কি াবিতে 'লাগিলেন--খনে মে আপনাকে 
ভিরখার করিস! বলিগ্তে লাগিলেন স্পাষর ২" তোমারই ফোখে 
€তামার  লাসধাতিববর্ধের সমাজ আত কষ্টা ক্কট ল্ডকে গ্বাধীন 
করিবার চেষ্টার তুমি একপ, উৎসীিতঞাপ বীয়বৃন্মকে জাতি 
দিতে উদ্যত হইয়া! বিদ্ধ বৃথা দ্বাশা! বিধান! তোমার “অরৃষ্টে 
এবৌনাগয বোধের মাই ₹ বোধ হয় ভোগা জপেক্গ! কোন যোগার 
স্উক্ধিফতর সঙান্ত কাকির ললায়ট : এ সৌক্ষাগ্য বিখিত হইক্াছে। 

আত 



ওয়ালেসের খড়গাঘাতে গুগুচরগণ হত। ১৩৯ 

দ্রাতৃবৃন্দ! আমারই জন্য (তোমরা অনাহারে খসিত্রায় স্থত্ডিলশহযান় 
অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছ। ঈশ্বরের নিট আমি কায়মনো- 
বাক্যে প্রার্থন! করি, 'তিনি*তামাদিগের এ ছুঃখ মোচন করুন, । 

আমিই তোমাদিগের এ দুঃখের মূল, সুতরাং আমি ইহার প্রানশ্চিত্ত 
করিব । আমি একাকী তোমাদের 'সকলের সমবেত ছঃখরাখি 

ভোগ করিব এইরূপ আত্মগ্নানিপূর্ণ- চিন্তার অভিভূত: হইয়া 

পড়িলে শাস্তিদায়িনী নিপ্রীদেবী আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিয়। 

লইলেন।' সেই বীরদেহ অবসন্ন হইয়! তরুমূলে পতিত হইল ! 
' পুর্ব হইতে তিন দিন ধরিয়! তিন জন ইংরাজ ও দুইজন স্কট 

ওয়ালেসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুর্িতেছিল। ওয়ালেস্ সঙ্জাগ থাঁকিতে 

কেহ তাহাকে ধরিতে সাহস করে নাই। নীচমন! এড ওয়ার্ড 
প্রকাশ্য সমরে ওয়ালেনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া সতী্াকে 

ধরিবার জন্য অবশেষে এই নারকীক্স উপায় উদ্ভাবন করিস্বীছিলেন-_ 

পুরস্কারের আশণ দিয়! তাহাকে ধরিবার জন্য গর নিষুগ্ক 

করিয়াছিলেন । এই পাচত্ধন এডগয়ার্ড নিয়োঁজিত। শু চরগণ ূ 

এই পাঁচজনের সঙ্গে একটা বালক ছিল, সে তাহাদিগেক্কাজিন্য খাদ্য- 
সামগ্রী যোজন1 করিয়ী দিত। দেই গণাচজন অদূরে আ্মীটা বোপের 
অন্তরালে লুক্কারিত ছিল যেই তাহারা দেখিল ওয়া, নিজ্রা 
'ন্ডিভূত হইয়া! পড়িয়াছেন, অমনি তাহারা বনমধ্য হস্তে আসিয়া 
ওয়ালেসকে রিল সুপ্ত পিংহকে জাগরিত করিলে সে যেমন 

গর্জিয়! উঠে, সেইয়প ওয়ালেস, জাগর্িত হইয়া তর্জন সবীক্জন করিয়া 

উঠলেন, এবং এক লন্দে দর্যদাপেক্ষা' যে আধিকতর.. ' বগগধান তাহাক্র 
নিকট: গ্রিক! পড়িল, এনং তাহাকে ধ্রিয়! গাছার পন্তক এরাপ 

রেখ্নে তর স্বন্ধে প্রচ্ষিপ্ত করিবেন যে তাছার অস্থিক্ষ চূর্ণ বিচ্র্ণ হুইয়। 
গ্েট। তাহার পর তিনি দিজ তরবারী লইয়া ব্দবশিষ্ট চ1রিজনকে 

'্ার্রষশ 'কছিলেন ।': এবং' হইদনকে বিমেষ মধ্যে শসন-যদনে 

প্লোপণ কজিলেন ৫! আরশি ছুইজন - শ্রাগ বইসা গলাইন্যার ক্ষ 
করিতেছিল, কিন্ত খল়াজেস,ক্রতপদে পিই! তাহাদিগকে" বয়িয়া 



১৪৩ ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত। 

খড়গাঘাতে ছুইজনকেই নিহত করিলেন / একমাত্র সেই বালক 

ভ্রীৰিত রহিল। সে ভয়ে কীপিতে কাঁপিতে ওয়ালেসের চরগ- 
তলে গিয়] পড়িয়। ক্ষম! প্রার্থনা করিল,। সে 'বলিল যবে সে তাছা* 

দিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয় তাহাত্রিগের সহিত মিলিত 
হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের আহার-সামঙ্ী সংগ্রহ তিন আর 
কোনও কাধ্যে লিখ থাকিত না।. ওয়ালেস. তাহার নিকট হে 

সকল থাদ্যসামগ্রী ছিল তৎসহ. মই বালককে আপনার সঙ্গে 

লইয়! গেবেন, এবং আনুষাত্রিকবর্গের নিকট আনিয়া আমুপূর্ব্রি 

সমস্ত বৃত্বাত্ত বলিলেন । তাহার! ভীত ও বিশ্মিত হইয়! এন্নপ 
একাকী পরিভ্রমণের জন্য ওয়ালেস কে.তিরঙ্কার করিতে লাগিলেন । 

সেই বালকের' নিকট তাহার1. সেই . প্রদেশের অবস্থা অবগত 

হইয়1 জানিলেন যে র্যান্ক নগ্ররে ন] পৌছিলে 'কোন.প্রকার খাদ্য- 

সামশ্রী পাইবার আশা! নাই। সুতরাং তাছ!র] সেই রাত্রিতেই সেই 

নগরাভিমুখে যাত্রা করিক্বা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই তথায় পেশীছি- 
লেন। সেই অন্পসংখ/ক সৈন্য লইয়াই সেই রক্রনীতেই ওয়শপ্গেস, 
মগরহুর্গ আক্রমথ করিলেন । ওয়ালেসের প্রচণ্ড পদাঘাতে ছর্গদ্বার 

নিরর্ল হইল, এবং সেই শব্দে ছুর্গের অধিবাসীর] সকলে জাগিয়! 

উঠিলেন। . ছুর্যাধ্যক্ষ.ও ছুর্গের অন্যান্য, অধিবাসিগণ সকলেই 
স্কট _-প্রাঁণভদ্মে মাত্র ইংরাঁজদের. .শরণাপন্ন হইয়্াছিলেন। এক্ষণে 
ন্ুস্করং সকলেই মহো্লাদে ওয়ালেসের পত়াকামূলে দীড়াইলেন:$ 

দেশের লোকের.মমনের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য ওয়ালেস, 
. পরদিনই জাতীয় পতাকা 'উড্ভভীন  ককিয়! ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ ঘোষণ1-করিবেন স্থির করিলেন । অস্বারোহিগখের জন্য পর্য্যাপ্ত 

'সামরিক . অস্ব সংগ্রহ. বর!” হইল। আই: কুত্র পেটিয়উ ফোন! 
সুলজ্জি্ত হইয়া ডম.কেল ভ-ছুর্গকভিষুখে ফা 'করিলেন। ক্ঠাছা- 
দিগের আগমলবার্থা শুমিক়াই, 'তথাকার বিলপ.-মে্ট জন্ষটনে 

জস্থান করিলেন । : ডন.কেলডড ছুর্গে বত ইতরাজ সৈন্য ছিব ষমস্থই 
ক্ষ বীয়ব্নের শাখিত খড়া/ঘ/তে নিহত হুইল্। : ছুর্ লুষঠন. করিয়া, 
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্কটেরাঁ অনেক বহুমুখ্যু ভ্রব্জাত পাইলেন। পশচগ্লিন তথায় 
বিশ্রাম করিয়া স্কটেরা ওরালেসের পরামর্শ সারে রস নগরাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। ওয়ালেসু এই আশায় সেই মৃখে যাত্রা করিলেন, 
যে সেখানে বিসপ. সিংক্লেয়ার প্রভৃতি অসংখ্য স্কট তাহাদিগের 
সহিত আদিয়। মিলিত হইতে পারিবেন । তাহার! যেমন অগ্রসর 

হইতে লাগিলেন অমনি ইংরেজের! চতুর্দিক হইতে পলায়ন করিতে 
আরম্ত করিল। কেহই তাহাদ্িগের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। 

অগ্রগামিনী ওয়ালেস বাহিনীর সহিত ক্রমে অসংখ্য স্কট আসিয়া 
মিলিত হইল । ক্রমে ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্যা সপ্ত সহন্সে পরিণত 
হইল সেই সৈন্য লইয়! ওয়ালেস. এবার্ডিন অভিমুখে যাত্রা করি. 
লেন। ইংরাজের1! দেই সংবাদ পাইয়া এবার্ডিন্কে মরুভূমিতে 
পরিণত করিয়! চলিয়া! গেল । রুথ বেন, সিংক্েয়ার, লিগুসে, বইড, 
আডাম্্। ওয়ালেস,, ব্যারন.রিকার্টন, সীটন, লব. নুগডিনের 

রিচার্ড প্রভৃতি ওয়ালেসের সহচররৃন্দ ক্রমে ক্রমে সকলেই আপন 
আপন আনুষাত্রিকবগসহ ওয়ালেসের সহিত আম্লিয়া মিলিত 

হইলেন । এবার্ডিন হইতে মেই স্কট, সেন! সেপ্ট জন্ষঁনে আপিয়া 

উপন্যিত হইল | ইংরেজেরা! যে দিকে পারিল পলায়ন করিতে 

লাগিল। ডংকেন্ডের বিসপ সেন্ট জনষ্টন হইতে জঞ্ধুনে পলায়ন 
করিলেন। তিনি এভওয়াডের নিকট ইংরাক্জীদগের এই 

হুরবস্তাকাচিনী জানাইলেন। এড্ওয়ার্ড পরামর্শ করিবার জন্য সার 

আমের ভি ভালেন সকে ভাকিয়া পাঠাউলেন । 
এডওয়ার্ড এবার হতাশ্বা তইলেন। তিনি দেখিলেন বলে 

ওয়ালেসকে পরাস্ত করা অপাধ্য। তিনি একবার পরাম্ত কবিবেন, 
আবার ওয়ালেস পূর্ণ শক্তিতে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবেন। বলে 
পরাস্ত হইয়! এড.ওয়ার্ড এক্ষণে উৎকোচ দানে কাধ্য সম্পন্ন করি" 

বেন সন্বল্প করিলেন। ইংলণ্ডের ইহ]! মৌলিক বাবসায়। 

বিশ্বাসঘাতকতা উত্তেজিত করিয়া তাহার সুবিধা! লওয়। 
ইংলগ্ডের একটা চিবরাগত প্রথা । ওয়ালেসের আন্ুযাত্রিকবর্গকে 



১৪২ ওয়ালেসের জীবনরৃত্ত। 
উতকৌচক্রীত করিয়া তাহাদিগপ্ধারা চা অবস্থাক্স ওয়া 

লেস্কে অবরুদ্ধ করার নারকী চিস্তা এডওয়াডে'র মনে উদ্দিত 
হইল। তিনিবিশ্বাসখাতক সার.আহমর্ ডি ভ্যালেন্সের উপর 

এই কার্ধ্য সাধনের ভার অর্পণ করিলেন । ' তিনি এই কার্য্য সাধনের 
জন্য মুক্তহন্তে ন্বর্ণরজত ব্যবহার করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়া স্কট লণ্ডে 
প্রত্যাগত হইলেন । ভ্যালেন্স স্বদেশে ফিরিয়া! আসিয়া সার. জন 

মণ্টীথুকে লেন্কলের অধিপতিত্ব ও তিন সহশ্্র স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে 

প্রিয়সহচর ওয়ালেস কে ইংরাঁজদিগের হুন্ডে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত 

করাইলেন । একটি 'প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইল । ভ্যালেন্স মণ্ট শথ- 
লিখিত পেই প্রতিজ্ঞাপতর খানি লইয়1 মহা! হতর্য এড ওয়ার্ড-সমীপে 
গমন করিলেন। সেই প্রতিজ্ঞাপত্র দেখিয়া এড্ওয়ার্ডের আননের 
আর স্ট্রম। রহিপ ন।। 

এপ্সিকে ওয়ালেস, সেন্ট, জন্ষ্টন দুর্গের অবরোধে নিযুক্ত 

ছিলেন। ইংরাঁজের! সবিশেষ বীরত্বের সহিত সেই ছূর্গরক্ষা করিতে- 
চিলেন। একদিন প্রতাষে পাচ সহস্র ইংরাজ সৈন্য দক্ষিণ ছুর্গদ্বার 

দিয়া স্কট-ব্যৃহ ভেদ করিয়। বহির্গত হয়। কিন্তু ্ঘটিশ বীরবৃদ্দ নিমেষ- 

মধ্যে তাহাদ্দিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়! তাহাদিগকে ছুর্গমধ্যে 

কিরিয়! যাইতে বাধ্য করিলেন। স্কটেরা ইংরাঁজদিগকে তাড়াইয়! 
তুর্গমধ্যে লষ্টয়া গেলেন। ডগ্ডাঁস_ আক্রমণবেগে সহচরবৃন্দকে ফেলিয়া 

ছুর্গাভান্তরে গিয়। পড়িলেন। অমনি ইংরাঁজ সৈনিকের ত্বাহাকে 
গ্রেপ্তার করিয়া সেনাপতি আরল্ ইয়র্কের নিকট লইয়া গেল। 
তিনি ওয়ালেস্কে বাধ্য করিবার নিমিত্ত ডগ্ডাস্কে দৃত-ন্বার? 
ভাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আরল্ ইয়র্ক ভাবিয়া- 
ছিলেন যে তীহার এট সদ্ব্যবঙ্ারে মুগ্ধ হইয়া ওয়ালেন্ এড ওয়াডের 
বশ্যতা স্বীকার করিবেন। কিন্ত ওয়ালেস্ কিছুতেই লক্ষা-চ্যুত 
হইবার নছেন। ভিনি এই জদ্যবহারের বিনিময়ে ইংরাজ 
যেনাপতিকে ধম্যবাদ .পাঠাইলেন। 

স্কট বীরবৃদ্দেয বীরকাহিনী ক্রষে স্কট লণ্ডেব সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে 
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লাগিল। আরল, টি ও ফাইফের তেরিফ ছুই জনে ম্ব্দলে্ 

আলির জাতীয় পর্তীকামূলে দাড়াইলেন। মিলিত স্কট-সেন। 
প্রচণ্ড বেগে স্কটতুর্গ আক্রমণ করিল। প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়! 
ক্কটের। দুর্গীভ্যন্তরে গিয়া'পড়িলেন। তাহাদিগের শাণিত অনি 
প্রহারে নিমেষনধ্যে হন ইংরাজ শমন-সদনে প্রেরিত হইল । পরে 

ইংরাজমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হহুল।. ওয়ালেস, পৃর্বোপকার ম্মরণ করিয়! 

আরল, ইয়র্কের জীবনরক্ষার জন্য তাহার নিকট দূত প্রেরণ 

করিলেন । জপ. এই দৌত্যকাধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি 
আরল. হয়র্কের জন্য একথানি শকট আনয়ন করিলেন । তাহাকে 

স্কটিশ সৈনিকের পরিচ্ছদ পরাহইুয়া শকটে আরোপিত করিলেন 

এবং উপযুক্ত পাথেয় [দয় বিদায় করিলেন। স্ত্রীলোক ও ৰালক্ 

বালিকাগণকেও মি প্রদান করা হুইল। এই বিঞযয়, শক্তি-তুল1- 
দডকে স্কট গণ্র "অনুকূলে ফিরাইল। ওয়ালেস- এক্ষণেঞ স্কট - 

গণকে জাতীয় পত্তাকামুলে আসর দাড়াইতে আহ্বান ক্বরিলেন। 

এই জনক বঘোষণ। করিয়। ওয়ালেস. দক্ষিণা ভিমুে যাক্জা করলেন । 

রবারটক্রসের ভ্রাতা এড ২ওয়ার্ড বূদ. গত সর আরণ লও ছিলেন। 

তান আয়লগু হইতে কাতপয় নোনকপুরুন লইয়া আসিয়াছিলেন 

তাহাদিগের সাহায্যে তিনি অসংখ। ইংরাজকে রণে পরাজিত ও 

নিহত করেন, এবং হুইগ্টন, দুগ্গ অধিকার করেন ॥' লক লেবেন, 

নগরে ওয়ালেন. ও এডওয়ার্ড বর বিশেষ বীরত্ব প্দর্জন পূর্বক 

পরম্পরকে ভক্তিভাবে আলিঙ্গন কর্রিলেন । এড ওয়ার্ড বুদ সেই 

স্থলেই “জাতীয় অধিনায়কত্ব পদে, বৃত হইলেন। ওয়ালেস, 

আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন--যদি রবার্ট ব্রূস স্কুটলণ্ডের রাজ-সিংহা- 

সনে অধিরোহণ করিতে অন্বীকৃত হুন, তাহা হইলে সেই সিংহাসন 

এড ওয়াডক্রসকে প্রদান কর] যাহবে। ওয়ালেস, এই প্রতিজ্ঞা 

করির1 কমনকের কৃষ্ণগৃহাস্থিত নি্দ গেরিকাবাছে গমন করিলেন । 
এদিকে ওয়ালেস. ও এভ ওয়ার্ড ভ্রমর এই সন্ধিসংবাদ ইংলগ্েশ্বর 

এড় ওয়ার্ডের কর্ণকুছরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তিনবার স্কট লণ্ডের 
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পরাজয় করির! তথায় নিজ আধিপত্য স্াৌপন করিয়াছিলেন । 

তিনি চলির়। আসার পর তিন বারই (ক্ষট লগ আবার মাথ! 

তুলিল দেখিয়। 'এড ওয়া ক্র্ট লণ্ড পুনরাক্রমণের দংকল্প পরি- 

ত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন ওয়ালেস জীবিত থাকিতে 

তাহার স্কট লণ্ডের বিষয়ে কোন আশ! নাই। এই কারণে 

তিনি মণ্টীথকে ওয়ালেস.কে ধরিয়া “দিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া 
দিলেন। মণ্টীথ এড.ওয়া” কর্তৃক উত্তেজিত হইয়| নিজ ভাগিনে- 
কে ওয়ালেসের গৃহকাধ্যে নিয়োজিত করিলেন । নই যুবক 

ওয়ালেসকে ধরিয়! দিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাহার নিকট 

আসিয়! ভৃত্যভাবে রহিল। স্বট লণ্ডে শান্তি ও স্বাধীনত৷ সংস্থাপন 

রুরিবেন-_-এই চিন্তায় অভিভূত থাকায় ওয়ালেন সেই যুবকের 

ছরভিসন্ধি বুঝিতে ন। পারিস তাহাকে নিজ্জ সেবায় নিযুক্ত করি- 

লেন" ৃ | 

স্কটলণ্ড হইতে ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত্র করিয়। ওয়া- 

লেস বিশ্বস্ত দূত জপকে পত্রনহ ইংলও-স্থিত রবাট বসের নিকট 

পাঠাইয়া দ্বিলেন। পিখিয়! পাঠাইলেন ষে স্কট লণ্ডের সিংহাসন শুন্য 

পড়িয়া আছে, তিনি আসিয়া তাহাতে অধিরোহুণ করুন্-_স্কট - 

লণ্তের আবাল বৃদ্ধ বনিতা। ইহাতে সুধী হইবে, এবং ইহাতে প্রতিবাদী 

হুইবার কেহ নাই। জস. এই সংবার্ধে নিরতিশম্ন সুখী হইলেন, 
এবং ওয়ার্লসকে এই শুভ সংবাদ জন্য ধন্যবাদ দিয়! কিন্ধপে 

অজ্ঞাতভাবে ইংলও হইতে পলায়ন করিবেন তদ্বিষরে তাহার পরা- 

মর্শ জিজ্ঞাস। করিয়! পাঠাইলেন ; এবং তাহাকে গ্লাষ গো-মূর পর্যন্ত 

অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন । ২১৩০৫ গ্রীষ্ঠাব্বের জুলাই মাসের 
প্রথম রজনীতে ক্ষিনি গুপ্ঠভাবে তথায় গিয়। ওয়ালেসের স্থিত 

মিলিত হইবেন লিখিয্বা পাঠাইলেন। ওয়ালেস. কেও একাকী প্রচ্ছন্ন 
তাবে তথায় আমিতে অন্থরোধ করিলেন । ূ 

ওয়ালেস. ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি সেই নির্দিষ্ট 

রনীতে কালে এবং মণ্জীথ.-প্রেরিত দেই যুবক মাত্র সমভিব্যাহার 



ওয়ালেস্ প্রবঞ্চিত ও ধৃত।. ১৪৫ 
গ্রাস গো মূরে গমন কর্সিলেন। তিনি বসের আগমন প্রতীক্ষায় 

নগরের প্রান্তভাগে পাঁদচারে বেড়াইতে লাগিলেন। এদ্দিকে 

বিশ্বাসঘাতক মণ্টীথ ষাইটক্ধন সশস্ত্র পুরুষ সহ সেই রজনীতে 
গ্লাস গোমূরে আলিয়। উপস্থিত হুইলেন। তিনি প্লীস গো গির্জার 
দূরে কোন আবাসে লোকজন সহ গগ্ততভাবে রহিলেন। ওয়ালেস- 
ও বহুক্ষণ ব্রসের অপেক্ষা! করিয়! তাহার অনাগমে হতাশ হই! 

প্রিয়বন্থ কালে সমভিব্যাহারে নিকটবর্তী কোন পান্থ-নিবাঁসে বিশ্রা- 
মার্থ গমন করিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর__নিপ্রা় অভিভূত হইয়া 
ওয়ালেস, ও তদীয় বন্ধু কালে বিশ্রামার্থ গৃহাভ্যস্তরে গমন করিলেন । 
মুবক অন্চর বাহিরে পাহার1 দিতে লাগিল । যখন তাহার! নিজ্রার় 
হুতচেতন হইলেন, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক যুবক ভৃত্য ধীরে, ধীরে 

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়। তাহাদিগকে নিরন্তর করিল। পরে মণ্টী- 

থকে ণিয়। তাহাদিগের সেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ অবস্থা জানাইল। 
ছুরাচার মণ্টশীথ তৎক্ষণাৎ লোকজন সহ আলিয়া সেই বাটা ঘিরিয়! 
ফেলিল, এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রাভিভূত টফালেকে 
সবারদেশে টানিয়! আনিয়া! নিহত করিল। তাহার পর “পাষণ্ডের। 

নিদ্দ্রিত বীরসিংহকে রশ্মি দ্বার আবদ্ধ করিতে চেষ্টা; করিল। 

ওয়ালেসের অমনই নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি এক লক্ষে ক্টররে গিক| 
পড়িলেন এবং আ্বন্ধকারে অস্ত্র শত্ত্র হাতড়াইতে লাগিলেনপঁকিত্ কিছু 

পাইলেন না ? তখন সম্মুখে যাহাকে পাইতে লাগিলেন ঙাহাকেই 
ধরিয়া আছাড় দিতে লাগিলেন। এই প্রচণ্ড আঘাতে অনেক 
ইংরাজ শষনসদনে প্রেরিত হইল। প্রমাদ গণিয়! মণ্টীথ. কৌশল 
অবলম্বন করিলেন); বলিলেন ইংরাক্ষেরা অসংখ্য সৈন্যসহ 
তাহাকে ধিরির়া ফেলিয়াছে--তাহাকে ইংরাজদিগের হ্ত্ত হইতে 

কৌশলে রক্ষা করিবার জন্য তিনি 'আসিক়াছেন। তাহার সঙ্গে 
বন্দীভাবে যাইলে তাছারা! কিছু বলিবে না.) এইন্সপে তিনি কৌশলে : 
ইংরাজদিগের হস্ত হুইতে তাহ্ণকে রক্ষা! করিয়। তদীয় জগাবাসে 
নাখিয়া আঙসিবেন। মণ্টীথ এক অময়ে ওয়ালেসের প্রিয় সহচর 

১৩ 



১৪৬ '  ওয়ালেসের ভ্বীবনবৃণ্ত $ 
ছিলেন। এমনই সষ্ান্ুন্ুতিগুর্ণ বচনে 4 এই কথাষ্ডলি বলি- 
লেন যে ওয়ালেস সন্দেহ করিতে পারিলেন না। ভঞ্াপি তিনি 

বিশ্বাস রাশিবার জন্য মন্টীথ কে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন । 
মন্ঠীথ, অয্ানগ্রদনে ঈশ্বর-সমীপে গ্রতিষ্কা! করিলেন যে কখনই ওয়া- 
লেস্কে শক্রহন্তে সমর্পণ করিবেন না। মরলহৃদয় ওয়াঘেস, এই- 
রূপে মণ্টীণের কুছকে ভুলিয়! নিজ হত্মঘবয় রশ্ষিঙ্থার। আবদ্ধ করিতে 
অনুমোদন করিলেন। আপনি ধর] ন। ্ষিলে সে নর-লিংহকে ধর়িতে 
পাঁরিত এন লোক কেহ ছিলন।। বন্ধহস্ত হওয়ার পর তিনি প্রিক্ববন্ধু 
কালের অনুসন্ধান করিলেন, ক্ষিত্ত'কোন অন্থুসন্ধান পাইলেন ন1। 
তখন বুঝিলেন যে তিনি বিশ্বাঘাতক দন্্যুর ভুত্যে পতিত হইয়া- 

ছেন। গিখন বুঝিলেদ ষে তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কিন্ত 

নিক্জের ভাবন। আ্বপেক্ষ! স্কুট ল্ের ভাবনায় তিনি অধিক্ত্তর অভি- 

ভূর্ভ হইলেন 4 ক্ঠাহার অবর্তমানে ক্ষটলণ্ডের কি দশা হাইবে এই 
ভারিয়! 'তিনি নিরতিশয় কাতর হইলেন । 

এদিকে এয়ালেহসর নন্তুবান্ধবেরা ওয়ালেসের এসমস্ত বৃত্তান্ত 

কিছুই অবগত ছিলেন ন1। ওয়ালেস, তাঠাদিগের হত্ত-বহিষ্ছু ত 
হইলে পর, ভাঁহার! ববিশেষ জানিতে পারিজেন 1 মন্টীথ, এড জ্রুত 
ওয়ালেসংকে লইয়। গিয্লাছিলেন ঘ্ে, তাহার! প্রত্যুষে কালণ- 
ইলে গাসিম্ক। 'উপস্থিত হইলেন, এবং তথায্ম খ্সাঁসিয়াই তাহাকে 

অর্ডক্লিফোর্ড ও ভ্যালেন্সের হস্তে সযর্পথ করিকেন। তাহার! 
ওয়ালে কে উক্ত নগরের কারাগারে '্আবদ্ধ করিয়! রাখিঙেন। সেই 
কবধি সেই কারাগার 'ওয়ালেষ্ টাওয়ার” নামে খ্যাত ' হইয়াছে । 

ফুক্ষণে ওয়ালেস_ একাকী ব্রসেয় অত্যর্থনায় নিরদ্ধি হইয়াছিলেন । 
কুক্ষণে তিনি বিশ্বাসঘতক্ষ মণ্টশীথ্কে বিশ্বাস করিয়া টরাহার হন্তে 
ব্মাত্মসমর্গণ বছ্ধিবাছিবেন ! হার কি হইল! স্কট লঞ্চের জ্রবত্তার! 
ম্সাজ গসিয়া প্দিল! :ফে এখন ভ্টলকে খক্ত হ্ হইজে 

উদ্ধার ক্ষরিষে? 



সপ্তদশ অধ্যায় । 

ওয়ালেসের বিচার ও প্রাণদণ্ড |: 

মণ্টীথ কালাইয়ে কারাগার হইতে ওয়ালেস্কে সঙ্গে লইয়া 
ছংলগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভিপি ও ওয়ালেস্ কৃুষ্ণবর্ণের 
শকটধানে আর, ও হুইশত অস্থারোহী, ইংয়াকগ দৈন্ায দেই কফ 
শকটের পশ্চান্বর্তী। এইক্পে সেই বন্দিশকট কালঠইল হইভে 
দক্ষিণাভিমুখখী হইল। প্রচণ্ডবেগে শকট চলিভে লাগিল। যেন 
শ্কটিশ্ গূর্ধ্য সে দিন দক্ষিণ-মাগরে অক্তমিত হইবায় জন্য সেইই দিকে 
ছুটিল? অথবা যেন কোন দৈবী শক্তি স্কটলগ্ডের বক্ষঃস্থম হইতে 
ইহার হৎপিও ছি'ড়িয় দুর দক্ষিণাপথে প্রক্ষিপ্ত করিল" সস! 
যেন স্কটিশ গগন ভমসাচ্ছন্ন হইল ! সহসা! যেন স্কটিশ হকের রভ্- 
শোন বন্ধ হইল বিনি হ্কটলগ্ডের পুনকুদ্বারের জন্য বক্ষ চিরিয়া 
রক্ত বিরাছিলেন, ছিনি জন্স-ভূমিয় পুনরুদ্ধারের জন্য সয়রা্নকে 
স্থথশব্য। বলিয়! আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, আজ সেই স্ব্ীশ বীর- 
হড়ামশি ওয়ালেস, স্কট লগুকে শূন্য করিয়া টলতে জ্ঞাতি- 
দ্রোহিতা! ও স্বার্থপরতা রূপ পাপের প্রান্ধশ্চিত করিবার জন্য 
আন্মবলি দিতে ইংলশাভিসুখে যাত্রা, করিতেঘ্বেন--এুই সংবাদে 
হ্বটলপ্ডের আবাববৃদ্ধবনিভা আজ গৃহে গৃহে অশ্রবিনর্জান করিতে 
লাগিলেন, 

এই নংবাদে ওপ়্ালেগের প্রিয় সহচর লঙ্. তিনের শোকের আর 
সীম! রহিল না তিনি প্রত্িজা কফিলেন যত দিন তিনি ইহার 
প্রতিশোধ লইতে না পারিবেন, ততঙিন স্বদেশে ফিরিয়া ফাইবেন 
না--ন্কটলগ্তেই অবস্থিত করিলেন। তিনি লকমেরেনে গমন 
করিলেন, তথায় এভওয়ার্ড জলের সহিত্ত তীহার লাঙ্চাৎ হইল । 
তথায় তাহারা স্কট লগেখর দ্ববার্ট ব্রসে় আগমন গ্ররীক্ষার অব. 



১ ১৪৮ ওয়ালেসের জীবন বৃত্ত। 
স্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যানক্ট্বরন্ স্বাধীনতা সমরে লঙভিল, 
এই রবার্ট ্রসেরই পারে দীড়াইয়। স্কীণ্ডের স্বাধীনতার জন্য 
অদ্ভুত রণ-নৈপুণোযের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেম। ব্রস. আমিয়] 
ওয়ালেসের বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকে অভিভূত হইয়! পড়িলেন। 

এডওয়ার্ড ব্রস ভ্রাতা'র নিকট ওয়ালেসের অশেষ গুণকীর্তন করিয়] 
তাহাকে কথঞ্চিৎ সাত্বনা। করিলেন, এবং প্রত্তিশোধ লইবার জন্য 
শীপ্ব বদ্ধপরিকর হইতে বলিলেন । 

এদিকে সেই কৃষ্ণ রথ ওয়ালেস্কে লইয়া ধথাসময়ে ইংলঙ্ে 
পৌছিল। এড্ওয়ার্ডের আনন্দের আর সীমা! রহিল না। ওয়ালেস্ 

১৩০৫ খ্রীষ্টাবের ৫ই আগষ্ট ধৃত হইয়] উত্ত মাসের ২২এ তারিখে 

লগুনে আনীত হন । সুতরাং পথে তাহার সপ্তদশ দিবস অতীত 

হইয়াছিল। পথে ইংলগ্ডের আবালবৃদ্ধবনিত1 সবিশ্ময়ে স্কটিশবীরের 
দিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ওয়ালেসের সঙ্গে সঙ্গে 
অসংখ্য লোক লগ্নে প্রবেশ করিল। সে দিবস ফ্রেঞ্চ্চ স্রাটের 
কোন গৃহস্থের বাটাতে তাহাকে রাখা হইল। পরদিন ওয়ালেস্ 
অশ্বপৃষ্ঠে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে নীত হইলেন। ইংলগ্ডের গাও মার্সাল 
সার্ জন্ ডি গ্রেভ, লগ্ডনের রেকর্ডার জিওফে, মেয়র, সেরিফ, আল ৩ 

ডারমেন্ প্রভৃতি সন্্রাস্ত ব্যক্কিগণ তাঁহার সহিত গমন করিলেন । 

পশ্চাতে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক ধাবিত হইল। এড. 

ওয়ার্ডের ব্যাুলভার সীম! ছিল না। যাহাতে জজের] ওয়ালেস.কে 

দোষী সাব্যস্ত করেন, এই জন্য তিনি সেই দিবস বার ধার জজের 

খ্য! পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। কখন তিন জন, কখন চারি- 

জন, কখন পাচজন জজে বিচার করিবেন স্থির করিলেন। কখন 

দুইজন, কখন তিন জনে'কোরম্ হইবে স্থির করিলেন । দালানের 

দক্ষিণ মঞ্চে ওয়ালেস্ উপবেশিত হইলেন। ওয়ালেস্ স্পর্ধা! করিয়! 

পুর্বে বলিতেন যে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে বসিয়া ইংল্ডের 

রাজসুকুট মস্তকে পরিধান করিবেন। আজ তাই ব্যঙ্নচ্ছলে তাহাকে 

সেই স্থলে ব্দাইয়। তীহায় মন্তকে লরেল মুকুট অর্পিত করা হইল। 



ওয়ালেসের বিচার ও প্রাণদণড। ১৪৯ 

কুত্রচেতা এড ওয়ার্ড এনপ নিদ্বারুণ সময়ে ওয়ালেষ্কে এক়প মর্ম 
বেদন] দিতে কিঞ্চিম্ান্রও কুষ্িত হইলেন না। ইংরাজরাজের 
এ অত্যাস চিরস্তন। একদিন ওয়েলসের পেটিয়ট লিওলিন্কেও 

এইরূপ মর্শস্তদ অপমান করা হুইয়াছিল। তাহার মন্তক কাটিয়। 

লইয়া লগ্ন টাওয়ারের উপর রাথিম্না তদুপরি আইভী লতার 
মুকুট অর্পিভ করা হইপ্লাছিল। ওয়ালেসের বধের পর সার সাইমন্ 

ফেজ্জরের9 এই ছুর্দশ! করা হইয়াছিল! | 

ওয়ালেসের বিরুদ্ধে রাক্জ-বিপ্রোহিভার অভিযোগ কর! হইল? 

সিশ্রেভ, মালুরী, স্যাগ্ডউইচ, রাকৃওয়েল, ব্রিওও এই পাঁচ'্গন 

জজে ওয়ালেসের বিচার আরম্ভ করিলেন । বিচারের ফল বাহ! 

হুইবে তাহা পূর্বেই স্থিরীকৃত ছিল। তথাপি জজের! লোক-ধর্ম্ে 

অনুরোধে ওয়ালেস্্কে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি রাজবিজ্রোহিভার 

অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছ, তুমি দোষী কি নির্দেষী ? ওয়ালেস্ 

উত্তর দিলেন "আমি নির্দোষী, কারণ আমি কখন ইংলগ্ডেশবরের 

প্রা ছিলাম না, ছুতরাং বাজবিজ্রোহিতার অতিযোগ আমার 

বিরুদ্ধে হইতে পারে না। জজের! ওয়ালেসের এ সঙ্গত উত্তরে 

কর্ণপাতও করিলেন না। অস্তজর্পভীয় বিধি অনুসারে 'তিনি থে 

রলাজবিদ্রোহিতা-অপরাধে দওনীয় হইতে পারেন না, গ্কাহা জগৎ 
বুঝিল, কিন্তু জজের! বুঝিয়াও বুঝিলেন না । কারণ তঙ্থীরা এড- 
ওয়ার্ডের নিকট নিজ নিজ কর্তবাজ্ঞান ও ধর্মবুদ্ধি বিঞ্রীত করি- 
য়াছিলেন। তাই আজ তাহার! বিচারকের মর্যাদার ও দায়িত্বে 

পর্দাধাত, করিয়া বিড়ম্বনাময় লোক-দেখানে বিচারকার্ষ্ে প্রবৃত্ব 

হইলেন । তাই আনব তাহার! নিম্নলিখিত 'অযৌক্তিক ও ন্যার- 

বিগহিতি মন্তব্য প্রকাশ ও দগ্াজ্ঞ| প্রচার করিলেন। তাহার! 

এডওয়ার্ড যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাই করিয়া বিচার- 

কের ধ্বায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। তীহাদের রায়ের মর্ম 

 এই--্কিটজণ্ডেশ্বর জন বেলিয়ল, রাজ্যচ্যুত হওয়ায়, ইংলণ্ডে- 
স্বর এড ওয়ার্ড স্বর্টলণ্ড বিজিত ও" অধিকৃত করেন। স্কট” 



১৫০ ওয়ালেসের জীবন-রৃতত। 

লণ্তের ষাঁজক-মগ্ডুলী, আরল, ব্যারন্গণ, ,এবং অন্যান্য গ্রজাবৃন 
তাহার অধীনত! স্বীকার করিয়াছে । তিনি স্কটলগুময় শাস্তি 
প্রচার করিয়াছেন, এবং স্বটলগ্ডের রীতি নীতির অনুযায়ী শাসন- 
প্রণালী তাহাতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন । এই সকল সব্বেও সিদ্ধাস্ত 
হইল যে উক্ত ওয়ালেস্ অসংখ্য সৈম্ত, সংগ্রহ্ন করিয়। ইংরাজ কর্ম- 

চারিগণকে আক্রমণ করিয়াছে? লানার্কের সেরিফ্ হেসেল্রীগৃকে বধ 
করিয়া তাহার মৃতদেহ থণ্ড থণ্ড করিয়াছে ; ক্রমশঃ উপচিতবল ও 

প্রভাবান্বিত হইয় ইংরাজ ছুর্গ সকল সবলে গ্রহণ করিয়াছে ) স্কট. 

লণ্থের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতৃন্বপে স্কট লে নিজের আদেশ প্রচার করি- 

য়াছে  পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিয়াছে; ফরাশিরাজের সহিত সন্ধি- 
স্ত্রে আবদ্ধ হুইবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছে; নর্দাম্বর ল্যাণ্ড, ক্যাড 

ও ওয়েষ্ট-মোরল্যাণ্ড আলোড়িত করিয়া! বেড়াইয়াছে ফল্কার্ক 
সমরহক্ষেত্রে প্রকাশ্য যুদ্ধে ইংলপ্েশ্বরের সম্মুখীন হুইয়াছিল; এবং 
পরাজিত হইবার পর যখন তাহাকে বলা হইল যেক্ষমা চাহিয়া সে 
শান্তি গ্রহণ করুক, তখন ষে শাস্তি গ্রহণে অসন্মত হুইয়াছিল। 

সুতরাং মেই সকল কারণে-তাহাকে সেই সষয়েই আইন-বহিভূতি 
(09189) কর! হইয়াছে; এবং সে তাহার পর আর ইংলগডেশ্বরের 

নিকট ক্ষম। চাহিয়। শাস্তিভিক্ষা করে নাই, সুতরাং তাহাকে জবাব 

দেওয়ার ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার 'দেওয়] ইংলগ্ডের আইন 
অনুসারে অবৈধ ও ন্তায়বিগহিতি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । অত- 

এব তাঁহাকে ষে অধিকার দেওয়। হইতে পারে না। এক্ষণে তাহার 

প্রতি মৃত্যু-দরগ্ডাজ্ঞ। বিহিত হইল-_আরও এই আদেশ দেওয়া! গেল 

যে তাহার মস্তক ছেদন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল থণ্ড খণ্ড করিয়৷ চতু- 

দিকে বিক্ষিপ্ত করা হইবে। ধন্ত বিচারকগণ ॥ ধন্ত তোমাদের বিচার- 

প্রণালী ! যেমন রাজ। তাহার তেমনই বিচারক ! 

বধ্যভূমিতে যাইবার'পথের ছুই ধারে ছুই শ্রেণী সশস্ত্র পুরুষ, লণ্ডায়- 
মান, পশ্চাতে অসংখ্য লোক ধাবিত--এই অবস্থায় ওয়ালেস্ বধ্য- 

সুমিতে নীত হইলেন। ওয়ালেসের মুখে সাহস '9 শাস্তি বিরাজমান । 



ওয়ালেসের বিচার ও প্রাণদণ্ড | ১৫১ 

গ্বদেশের জন্ত জীবন উৎসূর্ণ করিতে ওয়ালেসের মনে যেন অপরি২ 

সীম আনন্দ উচ্ছসিত হইতে লাগিল। তিনি একজন যাজক অথবা 
কন্ফেসর চাহিলেন, ছুরাচার এড ওয়ার্ড তাহা তাহাকেও দিলেন 

ন।-বলিলেন যে, যে ব্যক্তি ওয়ালেস্ সম্বন্ধে সে কার্য করিবে 

তাহার প্রদ্তি প্রাণ-দতাজ্ঞা বিছিত হইবে । কিন্তু কাণ্টর বরীর হিসপ, 
এড ওয়ার্ডকে ধিক্কার দিয়া তাহার প্রাণ-দপ্ডাজ্ঞায় আক্ষেপ ন1 
করিয়। ওয়ালেসের কন্ফেসরের কার্ষ্যে ব্রতী হইলেন। রাজা তখ- 

ক্ষণাঁৎ তাহাকে ধরিতে আদেশ দিলেন,--কিস্তু তাহার সহচর 

মন্ত্িবর্গ তাহাকে একূপ কার্ধ্য করিতে নিষেধ করিলেন । 
ওয়ালেস্ বিসপের নিকট জীবনের কাহিনী কিছুই গোপন না 

করিয়। সমস্ত ব্যক্ত (090£538) করিলেন এবং নতজানু হইয়া নিজ 

আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিলেন। বিসপ্ পরবন্তী দৃশ্ত দেখিতে 

পারিবেন ন। বলিয়৷ বধ্যভূমি হুইভে পলায়ন করিলেন। ঘাতক্লের! 

তাহার পর তাহাকে বধ্যবূপের নিকট লইয়! গেল। তাহার হস্ত- 
পদ তখনও সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধব--আজ ভ্রিশ দিন ধরিয়! 
তাহাকে এই অবস্থীয় রাখিয়াছে। ওয়ালেস্ লর্ড র্লিফোর্ডের নিকট 

তাহার চির-সহচর উপাসনা-পুস্তকখানি ফিরিয়া চাহিলেল। এই 

পুস্তকথানি কারাগারে লইয়৷ যাইবার সময়, তাহার গাঁজবন্ত্র সহ 

কারাধ্যক্ষের জিন্মায় রক্ষিত হুইয়াছিল। হাড়কাটে যখরন তাহার 
মস্তক মন্ন্যস্ত হইল, তখন তিনি তাহার চক্ষুর সম্ম,খে সেই প্লুস্তকখানি 

ধরিতে বলিলেন । তাহার নয়ন-সমক্ষে পুস্তক ধর। হইল, তিনি এক 

দৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । যতক্ষণ চৈতন্য রহিল, তত- 

ক্ষণ তিনি মাতৃদত্ত এই উপাসন। পুস্তকের দিকে ভক্তিভাৰে তাকা* 

ইয়। রহিলেন। এদ্দিকে ঘাতকের তাহাদিগের নৃশংস কার্য সাধন 

করিয়া ফেলিল। আজ ইংলণ্ডের বধ্যভূমিতে স্কট লণ্ডের গগনের 
টাদ রানুগ্রস্ত হইলেন ! আন বস্থমতী বীররক্তে উক্ষিত হুইয়। প্রচণ্ড - 

মুর্তি ধারণ করিলেন ! আজ ইংলগ্ডের বক্ষ সেই রুধিরানলে পুড়িয়া | 

ছারখার হইল !. ২৩ এ আগষ্ট ভীষণ নৃশংসতার সহিত এই বীরমেধ, 
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' হত অনুষ্ঠিত হইল! পিশাচের] মেই ৰীরন্দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া! চ্ডঁ-, 

দিকে বিক্ষিত করিল! তাহার মন্তক লণ্ন সেতুর উপর, দক্গিণ হস্ত 
নিউকাসল, লেতুগ্প উপক্ন স্থাপিত করা হইল। বাম হস্ত বারউইকে, 

ঈক্ষিণপদ পার্থে, ও বামপদ আবার্ডিনে ' প্রেরিত করা হইল। এই" 

দ্ূপে সেই মহাবীর প্রাতংশ্মরণীঘ্ব-চরিত স্কটিশ পেটি য়ট: শ্বদেশের 
জনা, স্বজাতির জন্ত--এবং অনস্তকাল মানব জাতির শিক্ষার জন্য-_- 

আয্মোৎদর্গ করিলেন । ধন্ত ওয়ালেদ্! ধন্য তোমার আত্মোৎ- 
দর্গ! পুণ্যভূমি সেই দেশঃ ধে দেশে তোমার মত পুণ্যাত্মা জন্মা- 

গ্রহণ করেন। ধন্য দেই জাতি, তোমার মভ লোক মত্মজন্ম দ্বার! 

যে জাতিকে পৃত ও অন্ুগৃহীত করেন ! 

ঘে সর্ধসংহারক ঘম জগতের কোন প্রাণীকে ছাড়ে না, ভাল 

মদ্দ বিচার করে না, লেই ঘম ওয়ালেমের দেবোচিত গুণগ্রাম সহিতে, 
ন1 পারিয়।, অকালে তাহাকে কুক্ষিগত করিল! কিস্তমুঢ়! তোমার 

বৃথা চেষ্টা! যিনি নিজের অদ্ভুত আত্মোৎ্সগ্গে অমরত্ব লাভ করিয়া' 
ছেন, তাহাকে কুক্ষিগুপ্ত করিয়া ঘ্াখা তোমাদ্র অলাধ্য। তুমি 

মুর্খ তাই তার গলিত স্বণ্য স্থল শরীর লইন্সা পরিতৃপ্ত হইয্মাছ! প্র 

দেখ ওয়ালেস, বিদ্যুনমস় হুক্্ শরীরে দানত্ব-নিপীড়িত মৃতপ্রায় কোটা 

কোটা মানবদ্ধেহে জীবন-সঞ্চার করিতেছেন । এ দেখ প্রচণ্ড বাযু- 
তাড়নে ভাহার চিতাভম্মের এক একটা রেণু অগ্রিস্ফুলিজরূপে সমস্ত 

পৃথিবীতে বিক্ষিণ্ড হুইয়। পড়িতেছে। সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অগ্নিস্ক,লিঙ্গ 
স্পর্শ করা ঘমেরও অপাধ্য। দেই অশ্বিষ্ষ,লিঙ্গ যাহাকে স্পর্শ করে, 
সেই অমরত্ব লাভ করে। সেবিছ্যৎ যেশরীরে সংক্রামিত হয়, সে 

আর মৃত্যুকে ভয় করে না। যাহার ্বল শরীরে মমতা, স্থলশরীর 
ভোগ্য ভোগবিলাপিতায় আসক্তি, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুতয়ে জড়ীতৃত 

হয়। উৎসর্গাকৃত প্রাণ নিষ্কাম যোগী মৃত্যুভয় জানে না,কর্তব্যপালনের 
জন্য মৃত্যুকে প্রিয় সুন্বৎভাবে আলিঙ্গন করে। তাই ঘাতকগণের 

উত্তোলিত খড়া দেখিয়াঁও ওয়ালেসের মুখ বিষণ হয় নাই। তাই 
তিনি জননী অন্মতূমির জন্য স্থল শরীর বিসর্জন করিতেছেন বলিয়া 
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করিয়। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া! এড ওয়ার্ড নিজের পিশাচদ্ব দেখা- 

ইলেন মান্র। তাহার সেই, পৈশাচিক কার্ষ্যে ওয়ালেদের কীর্তি 

অনন্তকালস্থায়িনী হুইল, কিন্তু হার যশ: শশধর টিরকালিমায় 

আবৃন্ঠ হইল! 

সমাপ্ত। 


